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تفجر ق�سية خطيرة ترتبط باحتقار الحك�مة للم�ؤ�س�سة البرلمانية
احتكار البرلمانيين وال�زراء للترجمة الف�رية بالأمازيغية واإق�ساء الم�اطنين

البرلمان المغربي  قد تدفعنا الحكمة إلى أن نعتقد  بأن 
والحكومة كيانان منفصالن، غير أن المشهد الذي صار  يتكرر 
أمامنا يدفعنا إلى االعتقاد بأن فصل السلط في ما بينهما، 
مجرد احتمال من بين احتماالت أخرى، وليس  بالضرورة 

ثابتا سياسيا ودستوريا...!
فلم يجد البرلماني االتحادي محمد مالل، في جلسة االثنين 
الماضي أمامه من منفذ سوى أن يستنجد بالدستور والنظام 
اقترفته الحكومة في حق  للقبة،  لكي يستنكر ما  الداخلي 
البرلمان بمشاركة سلبية من رئيس الغرفة األولى. وفي نقطة 
ال حول وال قوة إال باهلل«،  نظام، هي في مرتبة »الحوقلة./ 
نبه إلى أن الحكومة راسلت اللجن عن طريق رئيس البرلمان، 
لتخبر رؤساءها برفض مقترحات القوانين التي يكونوا قد 

فكروا فيها!
وقد كان على السي محمد مالل أن يلجأ إلى لغة كنا نعتقد 
بأنها »نسيت« مرحلتها، لغة تعود إلى ما قبل إصالحات 2011 
وربما إلى ما قبل 1996، لكي يضع األمور في نصابها، ويذكر  

رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ببداهات الديموقراطية.
وأمامنا مشهد كامل يدل على هذا االستنتاج، عندما يضطر 
البرلماني إلى تذكير رئيسه في الغرفة األولى بأنه ليس ساعي 
بريد لرئيس الحكومة ولو كان رئيسه في الحزب، وتذكيره 
بأن التواجد في نفس األغلبية ال يعني أن يصير البرلمان ظال 
للحكومة، وال مجرد ِشْعب  من شعاب البالد ُترجع الصدى 

كما يصلها، مع فارق واضح في خفوت الصوت!
والواقع أن هذه الصورة تثير القلق، وقد تكررت مرتين إلى 
حد الساعة، وهي من نوع المسلكيات السياسية والمؤسساتية 

التي ال تمر بدون عواقب على السير الديموقراطي..
فأن تراسل الحكومة رؤساء الفرق  والمجموعات، عن طريق 
رئيس البرلمان، تخبرهم فيها بأنها ترفض مقترحات قوانين 
ينوون مناقشتها، فمعنى ذلك مصادرة على المطلوب، وَردٌّ 

يسبق... النية!
لقد اضطر البرلماني االتحادي لالحتماء بالنظام الداخلي  
للمجلس والدستور معا، لكي يعرب عن الغضب واالستنكار، 
لهم  محفزا  الفرق،  ورؤساء  للقبة  الموقر  المكتب  واستنفر 
على الهمة الديموقراطية والحمية الدستورية لعل ذلك يفضي 

إلى حل لما سماه عن حق بـ 
»المعضلة«..!

 وما كان له أن يفعل ذلك 
عرفت  مؤسسة  كــل  أن  لــو 
أما  الديموقراطي.  قــدرهــا 
كما  يقنعنا  فهو  حــدث،  ما 
والبرلمان  الحكومة  أن  لو 
غير معنيين بتقديس النص 
ومقتضيات   الـــدســـتـــوري 

النظام الداخلي..
النواب  مجلس  ورئــيــس 
باسم  نــفــســه،  الـــذي وجـــد 
مجرد  األغــلــبــي،  التضامن 
كان  للحكومة،  بريد  ساعي 
تنبيه  إلى  َيْجنح  أن   عليه 
رئاسة الحكومة..ال إلى تنفيذ 

أوتوماتيكي إلرادتها.
ــعــون  ــاب ــت كــــل الــــذيــــن ي
في  يــشــاركــون  أو  المشهد 
اللعبة، يجدون من الروتيني 
تكرار هذه المخاوف بعد أن 
نعيم  في  األغلبية  استقرت 
تغولها.. وفصلت المؤسسات 
على مقاس رغباتها... ولم يعد 
لنا ما ندافع عنه من أدوار... 
لقد كانت هناك سابقة في 
تم  عندما  الثانية،  الغرفة 

إخبار النواب برفض الحكومة لمشاريع قوانين قبل إحالتها 
على.. اللجن!

وسرعان ما انتقلت العدوى إلى الغرفة األولى، فأصبحت 
ُترَفض من قبل أن يرتد للفرق طْرفها!.

وال شك أن الذي  يقرأ في األمر نوعا من تعليق السياسة، 
بفعل تعليق المعنى الدستوري لها، سيكون على حق..

والمؤسسات لم تشيَّد لكي  تسعف المتحكمين في ميزان 
القوة السياسي،على »كاستنغ« فارغ وعابر في تدبير الشرط 

الديموقراطي..
ألن ذلك معناه اختالل األدوار الديموقراطية لها..

نضيف إلى ذلك بأن المناخ العام ال يسمح بذلك.. ال يسمح 
وسط الشكوك في اإلقالع االقتصادي، والشكوك في الرفع من 
نسبة النمو والشكوك في انخفاض البطالة بالشكل المطلوب 
لدى المغاربة.. وعندما  والمساعد على »تحفيز المواطنة« 
يكون المناخ مناخ أزمة وترقب  للتضخم والبطالة والغالء في 
المعيشة، ال يمكن أن نستسهل ما يقع في القبة، من تقليص 

ألدوار اللجن  والبرلمانيين.
على الناس أن يجدوا في المؤسسات تعبيرات عن غضبهم 

حتى ال يختاروا الشارع..
بالكاد يخفي  أن عبرنا عن مخاوفهم بجنوح  ولقد سبق 
نفسه في إغالق الحقل السياسي، ولعل ما يحدث في القبة 

هو أحد عناوينه..المثيرة للقلق.
سياسية  خرائط  في  يمور  مما  النابعة  قــراءاتــي  ومــن 
أخرى قطعت أشواطا في الممارسة الديموقراطية وصالبة 
المؤسسات، ما ورد في أرضيات االشتراكيين الديموقراطيين، 
الذين يرون اليوم في دولة هي مهد الديموقراطية النموذج،  

ما يفتح الباب للتأمل النقدي. 
وتفيد تخوفات الديموقراطيين االشتراكيين، الذين نعتبر 
عالمات  إحــدى  »أن  والفكري،  اإلنساني  أفقهم  من  جــزءا 
ضعف ديموقراطيتنا وتضعضعها األكثر بروزا للعين، هي 
االحتكار المتنامي لسلطة عمودية، من طرف نخبة متجانسة 

سوسيولوجيًا ومحدودة. 
وسواء في دواليب القرار أو في المقاوالت والمؤسسات 
اإلنتاجية، توجد السلطة بين أقلية محدودة تنسى أن الرفض 
العمومي  النقاش  على  عرضها  وقبل  المشاريع  وضع  قبل 
في  حاسمة  الحكومة  أن  سوى  له  معنى  ال  والمؤسسات، 

قناعتها: وأن مجرد النية في اإلصالح.... ممنوعة!
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 مجرد 
النية في 

الإ�سالح...  
ممن�عة!

أحمد المديني
...وفي جميع األحوال أنا مضطٌر للتعامل مع العالم 
وتنزل  طويال  بها  جوفي  يعُمر  بالكلمات.  الخارجي 
بلحمي،  تتغذى  الصمت  قيعان  إلى  وشهورا  أسابيَع 
في  غاضبة  وتصرخ  دمــي،  من  عطشت  إن  وتشرب 
يفهم  ال  لذا  وأوردتــي.  في شراييني  عارمة  مظاهرات 
من يرى وجهي منتفخًا، وشفتّي متورمتين، وأعضائي 
مشدودًة، ومالمحي، خصوصا، منقبضًة، ُتقرأ سريعًا من 
الخارج نفورًا من الخلق الذائع، والكالم الشائع، وكثير 
مما يحدث ويقال جّله مائع.الصمت نعمة والكالم نقمة. 
ال أعني صمت الجبن والهروب، الذين يغلقون أفواههم 
ألن فيها ماء أو إن هم نَبسوا ببنت شفة، حقٍّ وباطل، 
يحكمها  بالدا  أعرف  األرزاق.  تطير  األعناق  ُتتحسس 
قانون عرفي لفظه »ممنوع الكالم« كما كان يكتب على 
البول«. لم يعنني  »ممنوع  الحيطان في بلدان عربية 
يوما هؤالء فهم أموات وأشكال أجداث، وما أنا حانوتي 

ر التوابيت، يعّد مجالس العزاء ويتلو المراثي وفي  يحضِّ
المساء يهّب إلى الوالئم ليقتات ببقول الموتى وأرواحهم 
لما ترَق بعد السماوات. هكذا الحال في بالد الكالُم فيه 
بضاعة رخيصة تطرزها لغة جوفاء. الخطاب شكل ِزواق 
والمعنى كتلُة ُهراء، تقرَُّر له المناهُج وتستنبُت المفاهيُم 
وترسُم األنساق، وال همَّ أن ُتستخرَج النتائج ويسّمى 
االسُم والشيُء كما ينبغي أن ُيسَمى، أهمُّ من المعنى 
عبادُة الهيكل et tourner autour du pot،هي بالغة 

االنتهازيين الجدد ينبغي أن ُينعتوا. 
البتَة فضيلة. وقد  نعم، الصمت نعمة، ولكنه ليس 
وأتفّيأ ظالله  في محرابه  أنزوي  أن  نفسي  آليت على 
الروح  لتلتهب  وجدي،  جمر  في  وأنفخ  وحدي،  أكابد 
شعاعا إلى ربها خيٌر لي من أي وكد ومجد. النهار أبسُطه 
مرآًة، فأرى فيها وجوه من فاتوا، نتصافح ونتضاحك 
مِّ  ونشتعل بالمشاريع واألماني كأن أمس الرجال الشُّ
الوغد بنا ما غدر. وفجأًة، تزحف  عاد حضر، والزمن 
سحابة فتغّطي المرآة تسقط أرضا وتطير شظايا. ثم 
بعدها ماذا أرى؟ ياه، من هؤالء يا ُترى؟ سقط ُمتاع األيام 
الخوالي، هُم، يجمعون الفتات ويمضغون البقايا. ونحن، 
من؟ ربما بشٌر ضحايا، فصيلة من الدهماء، نساق في 
فالة العمر كما تساق الشاة، سريعا يحضر الحانوتي 
ليُلّم األشالء ويقيم عليها والئم من ألّذ أصناف الرثاء، 
ويضيف بهارا حادا يدفع الدمع إلى العيون ويهّيج في 
النفوس البكاء،هكذا لعبُتهم استحلوها وبها يطول لهم 
البقاء. ِلم ال، ونحن نبلع ألسنتنا وهم يغصبون أشرف 
الكالم، يتداولوننا مع األيام، من نحن سوى حفنة أغبياء. 
كبرَت صغرَت واجٌد من يقّرعك، سُتهان، أستاذا جامعيًا 
أو ماسَح أحذية، ِسّيان، بجملة واحدة ُيمسُح تاريُخك في 
تقرير عابر مدفوع األجر ُيتلى مع كأس مشّحر وُيالك مع 
ُلبان. ويم الحق، نحن شعب يحتاج إلى إعادة تربية إذا 
كان يقبل الهوان، فما بالك أن تحّوله ذاُت ضغينة إلى 

سهم في بورصة خساراتها لتلقنه كيف يكون«مجتمع 
المعرفة« وتسّد به فجوة شعور بالنقصان؛ وليمأل به كّل 
صاحب دكان ـ كثيرة الدكاكين هذه األيام ـ رفوفا فرغت 
وسجالت بهتت وجمهورا أخلى القاعة من ِشّدة البهتان. 

وهلل نَويَت الصمت، جّر لساني لعنه هلل، الشيطان!
ثمة حلقٌة مفقودٌة ومطلوبٌة بين الصمت والكالم ال 
ينشغل بالعثور عليها العنيد، ال يصيخ السمع ما دام 
يعتبر رأَيه هو السديد. اسم الحلقة اإلقناع، وهذه مدرسة 
عقلية وبالغية ِحجاجية مرّكبة وتحتاج إلى أفهام ال واحد 
في اللوغوس، ولكن ال بد لها من مادة وموضوع وإال فهي 
جدٌل عقيٌم عن الفراغ، حذار، فالفراغ قادٌر أن يصبح جدا 
إذا ُعقلن وأمسكت به ِفطنة سيوران. وال بد لإلقناع من 
ِمراس طويل، وهذا من ميزات التدريس تتعلمه في الفصل 
والمدّرج وحين تنجز البحث األكاديمي وهو أكثر جدية من 
تعّلمه في مضمار السياسة والصحافة، وهما فّنان. والفن 
لعب، لذلك ترى السياسي والدبلوماسي والصحفي يمكن 
أن يقول يكتب الشيء وضده، وعوض اإلقناع العقالني 
كما يتطلبه اللوغوس بمنهجية وإحكام، يراوغ ويقلب 
الحقائق كالحواة، ولهم في ذلك طرائق وفنون، وما هو 

بمأخذ عليهم، فلكل حرفة ُعّدٌة وصنعٌة وأداء.
أبهرني بصورة هذه الحلقة المفقودة ومنطقها ما 
تابعته ويتواصل في وسائل اإلعالم الغربي واألنكلو 
سكسوني في نطاق الحرب المستِعّرة في أوكرانيا بعد 
يجتمع  الماضي.  فبراير  نهاية  منذ  الروسي  الهجوم 
ورؤساء  والمحللون  الخبراء  المتقاعدون  الجنراالت 
التحرير زد مستشارين ومراسلين من كل اآلفاق. هؤالء 
واحدًة  حقيقًة  وأمامهم  أدمغتهم  في  يضعون  جميعا 
الميتوس،  هو  وهــذا  والمطلق،  الغيب  مثل  موحدًة 
وهو  النقيض  يستحضرون  ال  بينهم،  ويناقشونها 
ضروري للديالكتيك، غير معنيين إطالقا بالرأي اآلخر، 
ويحشدون الحجج والبراهين بأخبار ومعلومات وصور 

حقيقية وزائفة، منقولة وملفقة ومهّولة لإلقناع بحقيقة 
وفرض  بالدكتاتورية  المتهم  العدو  ضد  سلفا  مقررة 
الرأي الواحد ومنع اإلعالم الحر وما شاكل. نعم، نعلم 
البروباغاندا من أسلحة الحروب واستخدمها األمريكيون 
لهم فيها مدارس وخبراء وميزانيات. لكننا، نحن الذين 
تعلمنا وخلفنا المنطَق الديكارتي والعقالنية الحديثة 
وتخرجنا من أرقى الجامعات الغربية فصارت معارفها 
تيجانا على رؤوسنا وبطاقة تعريف دامغة، ُنمنى بالخيبة 
إن لم ُنصب بالذهول أحيانا مما نسمع ونقرأ نعلم جيدا 
ليس ثمة حقيقة واحدة ولكن ال أن ُيلوى عنُقها فتصير 
شائهًة ومضحكة والجالسون في االستديوهات كومبارس 

وبهلوانات في سيرك.
يسّمونه«  مسرح  مسرحا.  ونسميه  الوطء  لنخفف 
تنفرد  أن  أمة  أّي  حق  من   .)Nos valeurs(»ِقيُمنا
تعتنق  أن  يمكن  والبشرية  بها،  وتتميز  بمعتقداتها 
أقرت  ثورتها  بأن  تفخر  بالذات  فرنسا  جماعية،  قيما 
قيما عالمية المساواة والعدالة وحقوق اإلنسان أمها. 
بيد أن الممثلين فوق ركح هذا المسرح يريدون احتكار 
قاله رئيس فرنسي عن  القيم لهم)لنتذكر بألم ما  هذه 
بلد إفريقي بأنه ال يستحق الديموقراطية، وكيف كان 
االستعمار يعرض السود في أقفاص فرجة للبيض(. وأنا 
مضطر للختام أغّص بالحزن والقرف حد غثيان بطل 
سارتر روكنتان)1938( ألتوقف عند قيمة ومفهوم)جريمة 
ضد اإلنسانية( الجاهزة ضد كل من يتحرش بمسرح« 
قيمنا«، ال تطبق على دولة غاصبة اسمها إسرائيل تقتل 
الفلسطينيين وتهدم بيوتهم فوق رؤوسهم وشّردتهم 
شتاتا في العالم، آخر منجزاتها اإلنسانية قتل صحفية 
حقوق  ميدان  قلب  عاقلة(في  أبو  فلسطينية)شيرين 
اإلنسان. ويحنا، يا ويلنا، أين نوّلي بعد اليوم وجوهنا 

بعد هذا القتل والخسران؟!

قبل الكالم وبعد القتل العمد با�سم حق�ق الإن�سان!

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يسائل احلكومة حول:

ن�ر الدين اآيت بلحاج: ال��سعية المزرية للم�ست�سفى الإقليمي بقلعة ال�سراغنة
عائ�سة الكرجي: النه��ض بالقطاع ال�سياحي وحماية الم�ستثمرين والعاملين في القطاع

خدوج ال�سال�سي: تهيئة طريق خندق حجر والمنفتحة على الطريق اإلى غف�ساي بتاونات
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الف��سفاط 
ينقذ الميزان 

التجاري للمغرب 
من عجز كارثي

ا�ستقالة جماعية 
للمكتب المديري في 
نهاية الم��سم ورحيل 
ف�ري لخم�سة اأع�ساء

 ارتفاع الحرارة ي�مي الخمي�ض والجمعةرجة كبيرة داخل الرجاء البيضاوي
أفادت المديرية العامة لألرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل 
طقس حار )ما بين 38 و 46 درجة( يومي الخميس والجمعة المقبلين 

بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه 
سيتم ، يوم الخميس، تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 40 و 43 درجة 
بأقاليم تارودانت وطاطا وأسا الزاك، في حين يرتقب تسجيل درجات 
حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة بكل من تاونات وموالي يعقوب وسيدي 
قاسم والخميسات وخريبكة وبني مالل والفقيه بنصالح وقلعة السراغنة 

والرحامنة ومراكش والسمارة.
وأشارت المديرية إلى أن الطقس الحار مرتقب أيضا، يوم الجمعة 
 46 43 و  المقبل، حيث سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 
العرائش  إقليمي  قاسم وسيدي سليمان وداخل  بكل من سيدي  درجة 
والقنيطرة، وما بين 40 و 43 درجة بكل من شفشاون ووزان وتاونات 
وموالي يعقوب وفاس والحاجب ومكناس والخميسات وخريبكة والفقيه 
بنصالح وبني مالل وبن سليمان وسطات والرحامنة وقلعة السراغنة 

ومراكش وتارودانت وطاطا.
كما ي رتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة بكل 
من صفرو وخنيفرة وأزيالل وبرشيد وزاكورة والسهول األطلسية التابعة 

إلقليمي العرائش والقنيطرة وداخل إقليمي الصخيرات- تمارة وسال.

قبل 58 سنة
�سركات الت�زيع 

الحتكارية الأجنبية تربح 
اأربعة ماليير في العام 

ن�اب التحاد يتقدم�ن 
بمقترح قان�ن لإن�ساء 

المكتب ال�طني للبترول 
تفعيل هذا القان�ن �سي�فر 

لخزينة الدولة مليارين 
و400 ملي�ن

اضطر  البرملاني 
االحتادي لالحتماء 
بالنظام الداخلي  
للمجلس والدستور 
معا، لكي يعرب عن 
الغضب واالستنكار، 
واستنفر املكتب 
املوقر للقبة ورؤساء 
الفرق، محفزا 
لهم على الهمة 
الدميوقراطية 
واحلمية 
الدستورية لعل 
ذلك يفضي إلى حل 
ملا سماه عن حق
14بـ »املعضلة«..!

Al Ittihad Al Ichtiraki

هل نام اأبو الهول؟.. 
خبري يك�شف »جرمية« 
بالفيديو املثري للجدل

  

الصورة أثارت ضجة واسعة
مؤخرا،  مصر  في  االجتماعي  التواصل  منصات  ضجت 
بصور ومقطع فيديو تظهر تمثال أبو الهول الشهير في منطقة 
عكس  على  العينني  مغمض  كان  لو  كما  الجيزة،  أهرامات 
»عملية إغماض  أن  املعتاد، فيما زعم ناشر الصور والفيديو 

أبو الهول لعينيه تمت من دون أي تدخل بشري أو ترميم«.
كما انتشرت تغريدة تقول إن »هذا األمر يمهد لحدوث أمر 
غريب أو حدث كبير في مصر«، لكن مدونني وسائحني ذهبوا 
إلى منطقة األهرامات بالجيزة والتقطوا صورا ومقاطع فيديو 
حديثة، توضح أن تمثال أبو الهول »مفتوح العينني كما هو«، 

وأن ما أشيع »كذب عبر استخدام فالتر  وتقنيات مضللة«.
التغريدة  أطلق  الذي  الشخص  تحديد  اآلن  حتى  يتم   ولم 
العديد  لكن  املزيفة،  والصور  بالفيديو  مصحوبة  األولى 
من املشاهير شاركوا في »التريند«، من بينهم املمثالن محمد 
السياحة  وزارة  التزمت  املقابل،  حلمي.في  وأحمد  هنيدي 

واآلثار الصمت ولم تعلق على األمر.
وقال أستاذ اآلثار املصرية في جامعة القاهرة أحمد بدران، 
إن »ما حدث مرفوض ويقع تحت طائلة القانون، ألن املنظمات 
برامج  أي  استخدام  تحظر  اآلثار  بحماية  املهتمة  الدولية 
يعرضه  ذلك  األثر.  صورة  تغيير  أو  تجميل  في  تكنولوجية 
بني  التمييز  الصعب  من  فيجعل  الناس  ذاكرة  في  للتشويه 

األصلي واملقلد«.

اأغرب اإطالالت 
عار�شات 

االأزياء على 
»الكات ووك«

 

تحرص العالمات التجارية 
بشكل سنوي على تقديم 

بعض التصميمات الغريبة، 
بغرض إثارة الجدل أو إضافة 
اتجاه جديد في عالم املوضة 

لم يكن موجود من قبل، ولهذا 
gla�«  استعرض موقع مجلة
mourmagazine«  أغرب 

إطالالت عارضات األزياء في 
العالم،  منها  غطاء رأس على 

هيئة مكعب
  من تصميم جاريث بيو، مع 

فستان المع .

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

ملاذا يقع البع�ض يف احلب من اأول نظرة؟.. 
تف�شري علمي للمعنى احلقيقي للغة العيون

تفسير  إلى  األمريكية  ييل«  »جامعة  من  جديدة  دراسة  توصلت 
من  متعددة  مناطق  في  االنتشار  واسعة  العصبية  لالستجابة  علمي 
الدماغ والتي تحدث عندما تلتقي أعني شخصني ويحدث بينهما تفاعل 
اجتماعي، سواء صداقة أو ارتباط عاطفي أو حتى شعور بعدم االرتياح، 

.Neuroscience News »وفًقا ملا نشره موقع »نيوروساينس نيوز
النفس  »جامعة ييل«، أستاذ مساعد في علم  قال ستيف تشانغ من 
لعلم األعصاب،  كافلي  وعلم األعصاب، وعضو معهد وو تساي ومعهد 
وكبير الباحثني في الدراسة، إن »هناك إشارات قوية للغاية في الدماغ 

ترتبط بالنظرة االجتماعية التفاعلية«.
وتم توثيق ظاهرة استخراج املعنى في النظرة بني شخصني في الفن 
واألدب آلالف السنني، لكن العلماء واجهوا صعوبة في الكشف عن كيفية 

تحقيق الدماغ ملثل هذه العملية الفذة.
البيولوجيا  حول  واسع  نطاق  على  دراسات  إجراء  تم  أن  وسبق 
مسح  إجراء  طريق  عن  عادًة  تتم  التي  االجتماعي،  لإلدراك  العصبية 
الوجوه  مثل  محددة،  ثابتة  بصور  تقديمهم  يتم  حيث  لألفراد،  للدماغ 
الغاضبة أو السعيدة أو النظرات املباشرة أو تجنب النظر إلى اآلخر. 
ولكن، كان يصعب التعامل مع تفاعالت عقلني فرديني ألنهما يستخرجان 

املعلومات بشكل ديناميكي ومتبادل من أعني بعضهما بعضا.
التغلب على هذه  أن باحثي مختبر تشانغ نجحوا في  والجديد هو 
العقبة من خالل مراقبة نشاط دماغ القرود مع تتبع أوضاع العني لحيوان 
الخاليا  من  كبيرة  مجموعة  تسجيل  من  مّكنهم  مما  الوقت،  نفس  في 

العصبية بينما كانت الحيوانات تحدق في بعضها بشكل تلقائي.
وقال تشانغ: »إن الحيوانات كانت تشارك بشكل عفوي في التفاعالت 
النقطة  وتعد  بل  األعصاب.  إلطالق  الباحثني  فحص  أثناء  االجتماعية 
األهم هي أنه لم يتم فرض أي مهام، لذا كان األمر متروًكا لهم ليقرروا 

كيف ومتى سيتفاعلون«.
العصبية  الخاليا  من  محددة  مجموعات  أن  الباحثون  واكتشف 
املضبوطة اجتماعًيا أطلقت عبر مناطق دماغية متعددة في أوقات مختلفة 
أثناء االتصال املتبادل بالعني.فعلى سبيل املثال، أطلقت مجموعة واحدة 
بالعني،  املتبادل  االتصال  األفراد  أحد  بدأ  عندما  العصبية  الخاليا  من 

ولكن ليس عندما يتبع ذلك الفرد نظرة اآلخر.
فيما كانت مجموعة أخرى من الخاليا العصبية نشطة عندما كانت 
القردة بصدد تحديد ما إذا كانت ستستكمل اتصال العني املتبادل الذي 

بدأه اآلخر.
ومن املثير لالهتمام، عند تثبيت النظرة على فرد آخر، حددت بعض 
عند  ولكن  آخر،  شخص  عيون  إلى  بالنسبة  املسافة  العصبية  الخاليا 
تلقي نظرة، أشارت مجموعة أخرى من الخاليا العصبية إلى مدى قرب 

الفرد اآلخر.
وقدمت مناطق الدماغ، التي حدث فيها التنشيط العصبي، تلميحات 
من  جزًءا  أن  للدهشة  واملثير  النظرة.  ملعنى  الدماغ  تقييم  كيفية  حول 
الشبكة، الذي تم تنشيطه أثناء تفاعل النظرة االجتماعية، شمل قشرة 
الفص الجبهي، ومقر التعلم عالي املستوى واتخاذ القرار، باإلضافة إلى 

اللوزة، مركز العاطفة والتقييم.
وقال تشانغ: »يتم تجنيد مناطق متعددة داخل قشرة الفص الجبهي، 
للنظرة  االنتقائية  الجوانب  لحساب  الدماغية،  اللوزة  إلى  باإلضافة 
االجتماعية التفاعلية، مما يشير إلى أهمية دور أكثر تأماًل أثناء تفاعل 

النظرة االجتماعية«.
من املعروف أيًضا أن هذه املناطق في شبكات الفص الجبهي واللوزة، 
تتعطل  االجتماعية،  النظرة  تفاعل  معالجة  أثناء  تنشيطها  يتم  التي 
يؤكد  مما  التوحد،  مثل  النمطية،  غير  االجتماعية  الظروف  حاالت  في 

أهميتهما في تحقيق مشاعر الترابط االجتماعي.
وأضاف تشانغ أن تفاعل النظرة االجتماعية يلعب على األرجح دوًرا 
الفص  شبكات  تؤدي  وربما  االجتماعي،  الترابط  تشكيل  في  حاسًما 
الخاليا  أن  »حقيقة  أن  موضًحا  ذلك،  تحقيق  إلى  واللوزة  الجبهي 
العصبية التفاعلية للنظرة االجتماعية توجد على نطاق واسع في الدماغ 

تتحدث أيًضا عن األهمية األخالقية لتفاعل النظرة االجتماعية«.
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هنديان يقا�شيان ابنهما وزوجته 
لعدم منحهما حفيًدا بعد 6 

�شنوات من الزواج
وزوجته  ابنهما  يقاضي زوجان هنديان، 
بتهمة »املضايقة النفسية« لعدم منحهما حفيًدا 
سانجيف،  وقال  الزواج،  من  سنوات  ست  بعد 
براساد،  وسادهانا  عاًما،   61 العمر  من  البالغة 
The Times of In�،  57 عاًما ، لصحيفة  البا
dia )TOI( إنهما استخدما مدخراتهما لتربية 

ابنهما، ودفع تكاليف حفل زفاف فاخر.
 35 ساجار،  شري  ابنهما  الزوجان،  يطالب 
عاًما، وزوجته شوبانجى سينها، 31 عاًما، بدفع 
525 ألف جنيه  تعويضات تبلغ قيمتها حوالي 
إسترليني، إذا لم يولد أي حفيد في غضون عام، 

فيما لم يعلق ابنهما وزوجته على حديثهما.
وقال براساد، للصحيفة، إنه أنفق كل مدخراته 
عام  في  وظيفته  فقد  الذي  الوحيد،  ابنه  على 
وتابع  والديه،  من  املالي  الدعم  وتلقى   2007
يمنحهما  أن  في  يأمالن  »كانا  إنهما  الوالدان، 

الزواج املدبر في عام 2016 حفيًدا للعب معه«.
االلتماس  في  املحكمة  تنظر  أن  املقرر  ومن 
محلية  محكمة  قبلته  والذي  الوالدين  من  املقدم 

في هاريدوار يوم األحد.

معجبون يدفعون اآالف 
الدوالرات حل�شور حماكمة جونى 

ديب.. »واقع وال االأفالم«
تطورات  كثب  عن  العالم  حول  املاليني  يتابع 
للجدل،  املثيرة  هيرد  وآمبر  ديب  جوني  قضية 
ولم يكتِف بعض املعجبني باملتابعة عبر وسائل 
املباشر  البث  ومشاهدة  االجتماعي  التواصل 
بل قرروا أن يذهبوا بأنفسهم حيث أن القضية 
وفرت لهم فرصة مثالية لرؤية نجمهم املفضل عن 
وتحول  املحاكمة،  خالل  ذلك  جاء  لو  حتى  قرب 

األمر إلى جزء هام من روتينهم وميزانيتهم.
دي  إيفان  وتدعى  املعجبات  إحدى  وقالت 
بوير، والتي تبلغ من العمر 59 عاما، من لوس 
لحضور  دوالر  ألف   30 أنفقت  بأنها  أنجلوس، 
رصيد  وأنهت  منها  جزء  تكون  ولكي  املحكمة 
وهى  املتابعة،  هذه  في  العمل  من  أجازاتها 
على  نادمة  وليست  املشاهدة  بهذه  مستمتعة 

إنفاقها لهذه األموال.
شارون  وتدعى  املعجبات  إحدى  قالت  وقد 
من  فيرجينا  في  للمحكمة  تذهب  أنها  سميث، 
منزلها الذى يقع في لوس أنجلوس، حتى ترى 
القاعة،  في  لها  مكان  وتجد  املفضل،  نجمها 
الواحد  الساعة  من  هناك  مستعدة  وتكون 
 700 إلى  دوالر   600 من  تنفق  وكانت  صباحًا، 

دوالر في املرة الواحدة، وقد أنفقت 

االأمم املتحدة تدق ناقو�ض اخلطر!
أشارت صحيفة )Der Spiegel( إلى أن تقارير 
صادرة عن األمم املتحدة حّذرت من موجة جفاف 
عاملية قد تؤثر على ثالثة أرباع سكان األرض مع 

حلول عام 2050.
املتحدة  األمم  تقرير  أن  إلى  الصحيفة  ونّوهت 
نسبة  أن  إلى  أشار  باألرقام2022�«  »الجفاف 
الجفاف في العقدين األخيرين ازدادت على األرض 

بنسبة 29%.
وتبعا للصحيفة فإن العديد من البلدان اإلفريقية 
من عواقب الظواهر  غيرها حاليا  أكثر من  تعاني 
بدأت  املشكالت  هذه  لكن  والجفاف،  الطبيعية 
ما  العالم  من  أخرى  بلدان  في  أكبر  بشكل  تتزايد 

يدعو لـ«دق ناقوس الخطر« ألوروبا أيضا.
 3.6 نحو  حاليا  يعيش  املتحدة  لألمم  فوفقا 
ملدة  املياه  نقص  من  تعاني  مناطق  مليار شخص 
شهر واحد على األقل سنوًيا ، وبحلول عام 2050 
أرباع سكان  ثالثة  إلى  الرقم  هذا  يرتفع  أن  يمكن 

العالم.
األمم  التفاقية  التنفيذي  األمني  قال  جهته  ومن 
»إنه من  املتحدة ملكافحة التصحر، إبراهيم ثياو: 
املرجح أن يؤدي االحترار العاملي إلى تفاقم الوضع 
في العديد من مناطق العالم، وأن الجفاف هو أحد 

أكبر التهديدات للتنمية املستدامة«.
ووفقا لتقارير األمم املتحدة فإن البلدان النامية 
هي أكثر املناطق التي تعاني من مشكالت الجفاف، 
ومنها مناطق الساحل اإلفريقي على سبيل املثال، 
وتؤدي عواقب الجفاف هناك لنقص حاد في املياه 

وتدهور التربة والتصحر املستمر«.
املاضية  املائة عام  أن  إلى  التقارير  كما أشارت 
شهدت األرض أكثر من 300 حالة جفاف، وشهدت 
الحاالت،  هذه  من   44% نحو  اإلفريقية  القارة 
إفريقيا ومناطق الساحل  إلى ذلك فإن  وباإلضافة 
آثار  من  واضح  بشكل  تعاني  الجنوبية  اإلفريقي 
تغيرات املناخ مثل الجفاف الذي بات يظهر هناك 

بشكل أكثر شدة.
كبرى  جفاف  حالة   45 أيًضا  أوروبا  شهدت  و 
األشخاص  على ماليني  أثر  ما  املاضي،  القرن  في 
قدرها  إجمالية  اقتصادية  خسارة  في  وتسبب 
املتحدة  األمم  لتقارير  وتبعا  دوالر،  مليار   27.8
يتأثر حالًيا حوالي 15 ٪ من أوروبا وحوالي 17 
و  الجفاف،  بسبب  األوروبي  االتحاد  من سكان   ٪
األوروبي  االتحاد  في  االقتصادية  الخسائر  تبلغ 
سنويا  يورو  مليارات   9 اآلن  املتحدة  واململكة 

بسبب الجفاف.
ومن جهته قال، يوهن فالسبارت سكرتير الدولة 
األملانية  والتنمية  االقتصادي  التعاون  وزارة  في 
لألطراف  عشر  الخامس  السنوي  املؤتمر  خالل 
في  التصحر  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  في 
يفقد العالم كل عام مساحة من التربة  أبيدجان: » 
الخصبة بحجم بلغاريا.. علينا أن نوقف هذا األمر، 

فمن دون تربة خصبة لن يكون لدينا طعام«.
األرصاد  خدمة  عن  الصادرة  التقارير  وأظهرت 

الجوية األملانية ليس فقط زيادة كبيرة في متوسط   
في  انخفاضا  ولكن  السنوية،  الحرارة  درجات 
هطول األمطار أيضا، إذ يشكو املزارعون في شمال 

شرق أملانيا من الجفاف منذ سنوات.
في  هطل  املثال  سبيل  على  الفائت  أبريل  ففي 
لكل  فقط  األمطار  من  لترا   25 أملانيا نحو  مناطق 
متر مربع، ووفًقا ملركز هيلمهولتز للبحوث البيئية، 
منطقة  من  كبير  جزء  في  شديد  جفاف  لوحظ 

براندنبورغ، وكذلك في والية سكسونيا السفلى.
التطور  هذا  مثل  أن  إلى  املتحدة  األمم  وتنوه 
للعالم  مدمرا  سيكون  للمناخ  بالنسبة  لألحداث 
بأسره، إذ عانى ما يقرب من 160 مليون طفل من 

آثار الجفاف الشديد والطويل هذا العام وحده.
كما يعاني أكثر من 2.3 مليار شخص في جميع 
أنحاء العالم من ندرة املياه، ووفقا لتقديرات األمم 
2040 سيتأثر واحد من كل  املتحدة فبحلول عام 

أربعة أطفال في العالم بهذه املشكلة.

التطعيم واالإ�شابة باأوميكرون.. درا�شة تزف »خربا �شارا«
إصابة  أن  جديدتان  دراستان  وجدت 
الكامل«،  »التطعيم  تلقوا  الذين  األشخاص، 
كبير،  حد  إلى  مناعتهم  يعزز  أوميكرون  بمتحور 
متنوعة  مجموعة  مواجهة  على  قادرين  يجعلهم 
الدراستني،  نتئاج  تعني  كورونا.و  متحورات  من 
شركة  الثانية  جامعة واشنطن و  أجرتها  األولى 

تم  الذين  األشخاص  ماليني  أن  »بيونتيك«، 
فيما  و أصيبوا   ) أو ثالث  بجرعتني   ( تطعيمهم 
أن  املرجح  غير  من  بمتحور أوميكرون »  بعد 
أو  األخرى،   «  �19 كوفيد   « بمتحورات  يصابوا 

على األقل لن يعانوا من تداعياتها الخطيرة.
أشخاص  من  دم  عينات  الدراستان  فحصت  و 

أصيبوا بمتحور أوميكرون بعد تلقي جرعتني أو 
ثالث من لقاح كورونا، فكانت النتيجة أن األجسام 
متفوقة بقوة »، مقارنة  املضادة عند هذه الفئة » 
بعد  تلقته  تتلق اللقاح أو  لم  أخرى  فئات  مع 

اإلصابة.
عند  املضادة  »األجسام    : الدراسة  في  و جاء 
متحورات  على  التعرف  بإمكانها  كان  الفئة  هذه 
أخرى و القضاء عليها، من بينها دلتا، الذي يعد 

مختلفا بشكل كبير عن أوميكرون«.
من  العالم  يتخوف  فيما  النتائج  هذه  تأتي  و 
ساللتني فرعيتني جديدتني من متحور أوميكرون، 
يبدو أنهما أكثر قابلية لالنتشار و أكثر قدرة على 

تجنب األجسام املضادة.
 « و    «   BA.4  « بالساللتني   األمر  يتعلق  و 
ثم  إفريقيا،  جنوب  في  نشأتا  اللتني   ،«  BA.5

انتشرتا في بعض الدول ...
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خالد الطويل

يسعى المغرب الفاسي يومه األربعاء إلى مواصلة 
سلسلة نتائجه اإليجابية األخيرة، متحديا منافسه 

الوداد البيضاوي متصدر الترتيب العام.
فخالل نهاية األسبوع المنصرم، كانت الجماهير 
الفاسية، المتعطشة للفرح وتحقيق النتائج االيجابية، 
على موعد مع مقابلتين بالغتي األهمية، سواء بالدوري 

االحترافي األول أو الثاني.
 فالمغرب الفاسي، الذي يتطلع على إنهاء الموسم 
في مرتبة تؤمن له فرصة المشاركة الخارجية، رحل 
إلى مدينة المحمدية للدفاع عن موقعه في سبورة 
الترتيب العام، ما جعل الجماهير الماصوية ترحل 
فريقها،  وتشجيع  لمساندة  ومكثف  جماعي  بشكل 
األمر الذي لقي استحسانا في نفوس الالعبين، الذي 
أصروا على مبادلة الحب بالحب، وتمكنوا من إهداء 
محبيهم فوزا مستحقا بملعب البشير، على حساب 

شباب المحمدية.
وبهذا االنتصار، بات فريق المغرب الفاسي لوحده 
في المرتبة الثالثة، وعليه أن يتم المشوار في لقاء 
األربعاء أمام وداد األمة، المتربع على مقدمة الترتيب 

العام بعد هزيمة الرجاء أمام واد زم.

لمجموعة  بالنسبة  سهال  اللقاء  هذا  يكون  ولن 
المدرب التونسي عبد الحي بنسلطان، الذي يتعين 
عليه أن يهيئ العبيه على نحو مثالي للوقوف في 
وجه طموح أشبال المدرب وليد الركراكي، الذي تابع 

أخرج  بعدما  بخالصة  خرج  شك  دون  ومن  اللقاء، 
المغرب الفاسي كل أسلحته.

وسيراهن فريق الماص خالل مواجهة الوداد على 
في  الجيدة  نتائجه  تأكيد  وبالتالي  مناصريه  دعم 

الدورات األخيرة، رغم أن الوداد  سيحاول تحقيق 
الفوز من أجل البقاء في مقدمة الترتيب.

وفي سياق متصل، حقق الوداد الفاسي فوزا ثمينا 
في مباراته أمام االتحاد الوجدي، بهدفين مقابل هدف 
واحد، عن الدورة 28 من بطولة القسم الثاني، والذي 

كان أشبه بمباراة سد.
 فبعدما حقق  أبناء المدرب عبد الرحيم شكيليط 
نقطة  إلى  المباراة  عادت  ما  سرعان  التقدم،  هدف 
االنطالق، بعدما أدرك الوجديون التعادل، بل كانوا 
قريبين من تسجيل الهدف الثاني، إال أن التغييرات 
التي قام بها شكيليط قلبت موازين اللقاء، ليحقق 
الثالث  ثم  الثاني  الهدف  الفاسي  الرياضي  الوداد 

ليحسم اللقاء لصالحه.
ومن خالل هذه النتيجة، يمكن القول إن فريق الواف 
قد ابتعد نسبيا عن شبح النزول، وسيكون عليه حسم 
المأمورية خالل مواجهته المقبلة أمام اتحاد تواركة، 

الذي حسم رسميا أمر الصعود.
بفاس،  الثاني  الحسن  بملعب  المباراة ستدور   
وسيمكن االنتصار الفريق الثاني للعاصمة العلمية 
من تفادي الدخول في الحسابات الضيقة، رغم أنه 
الذي  بنجرير  أمام شباب  له  لقاء  آخر  أنه سيلعب 

ليس له ما يخسر. 

منتشيا بفوزه في المحمدية

الما�ص يتحدى يومه الأربعاء المت�ضدر الوداد البي�ضاوي

مصطفى الناسي

اتحاد  م��درب  بنعلي،  بيدرو  ق��ال 
طنجة، عقب نهاية مباراته فريقه أمام 
الدفاع الجديدي، بملعب العبدي، إن 
فريقه  خاضها  التي  المواجهة،  هذه 
مساء أول أمس االثنين، كانت قوية، 
إال أن اتحاد طنجة كان قاب قوسين 
أو أدنى من حسم المواجهة لصالحه، 
وكادت جزئيات بسيطة أن توصله إلى 

ذلك، وفي مقدمتها إهدار  ضربة .
 وعاد بنعلي ليؤكد أثناء حديثه، في 
اللقاء اإلعالمي الذي أعقب المباراة،  
أن الدفاع الجديدي وبنشيخة معادلة 
صعبة في البطولة الوطنية، وبالتالي 
فإن نقطة واحدة أحسن من ال شيء. 
تحضير   على  سيعمل  أن��ه  وأض��اف 
العبيه من أجل تأمين البقاء، خاصة 
وأن الفريق مقبل على مباريات صعبة 

سواء في طنجة أو خارجها.
المدرجة  المباراة،  هذه  وانتهت 

ضمن برنامج الجولة 24من البطولة 
االحترافية، بالتعادل بهدفين لمثلهما. 
وكان الفريق الطنجاوي سباقا للتهديف 
بواسطة محمد علي بامعمر في الدقيقة 
2، قبل أن يعدل الكفة ألصحاب األرض 
جزاء  من ضربة  الفتاح حدراف  عبد 
في الدقيقة 20، لينتهي الشوط األول 

بالتعادل.
اتحاد  بدا  الثاني،  الشوط  وخالل 
طنجة أكثر خطورة، حيث تحصل على 
ركلة جزاء أهدرها أحمد حمودان، قبل 
أن يتمكن زميله حمدي العشير  من 
ح��دود  ف��ي  الثاني  ال��ه��دف  تسجيل 
الدقيقة 64، لكن الدفاع الجديدي رد 
بواسطة المهاجم مسعود جمعة في 

الدقيقة 82.
وبهذا التعادل، رفع الفريق الجديدي 
المركز  في   31 النقطة  إلى  رصيده 
فيما  البطولة،  ترتيب  بسلم  التاسع 
إلى  رصيده  الطنجاوي  الفريق  رفع 

النقطة 28 في المركز ٠12
وكان عبد الحق بنشيخة قد صرح 

االنتصار  أضاع  الجديدي  الدفاع  أن 
في هذه المباراة، التي ظهر فيها بوجه 
قوي، وكان بإمكان الالعبين تسجيل 
أكثر من هدف، خاصة الكرة التي تم 

إخراجها من فوق الخط.
 وطالب بنشيخة من كافة فصائل 
الدفاع مساندة فريقها من اجل الحفاظ 
على مكانته ضمن القسم الممتاز، ألنه 

في حاجة إلى كل أبنائه٠
بعض  استفسارات  وبخصوص 
الزمالء الصحافيين حول قطع الغيار 
التي لم تعرف طريقها إلى المالعب، 
أكد بنشيخة أن له فضل كبير في إبراز 
يحق  ال  ولهذا  المواهب،  من  العديد 

محاسبته تقنيا.
وعرفت المباراة العديد من األحداث، 
على  المحكمة  األمنية  العملية  رغم 
مستوى المنصة الشرفية، حيث وصل 
األمر إلى التشابك باأليدي بين جماهير 
الجديدة وبعض مرافقي اتحاد طنجة، 
قادت المسؤول اإلقليمي إلى االنسحاب 
رفقة فريق من مرافقيه،  قبل أن يعود إلى 

المنصة الشرفية. كما عرفت المباراة 
أحداثا الرياضية، قادت الحكم رضوان 
جيد إلى إخراج الورقة الصفراء إلى 
العميد زكريا حدراف حتى قبل أن يلج 
أرضية الملعب، عندما حاول الرد على 
بعض من الجماهير  الجديدية التي 
كانت توجه له السب والقذف، نتيجة 
تصريح إعالمي كان قد خص به بعض 
وسائل اإلعالم بعد نهاية مباراة الرجاء 
والدفاع الجديدي،  حيث دخل معهم 
في شنآن بعد أن حمل يافطة وتوجه 
نحو مدرجات فصيل »الكاب صوالي« 
وهو ما جر عليه المزيد من السخط، 
حتى أن بعض الجماهير بدأت تطالب 
وفتح  العمادة،  ش��ارة  من  بتجريده 
 ، الصحافي  تصريحه  بشأن  تحقيق 
وهو ما نفاه حدراف واعتبر أن مثل 
هذه االحتجاجات هي مجرد تصفية 
حساب معه، وأن عشقه للفريق الجديد 
أكبر من أي تصريح، وقد فضل العودة 
على فريقه األم على عدد كبير من الفرق 

الوطنية واألجنبية. 

بعدما اكتفى بنقطة أمام اتحاد طنجة

بن�ضيخة يرف�ص الح�ضاب التقني ويوؤكد اأنه كان وراء العديد من مواهب الدفاع الجديدي

من لقاء سابق بين الوداد والماص

 الدفاع الجديدي يواصل إهدار النقط

عزيز بلبودالي

أكد محمد المحجوبي رئيس جمعية 
قدماء نجوم المالكمة المغربية في لقاء 
مع الجريدة،أن الجمعية ستعقد جمعيها 
العام و االستثنائي، يوم الجمعة 27 ماي 
الجاري، بقاعة المركز السوسيو تربوي 
الرابعة  »درب غلف«، بداية من الساعة 
سيضمن:  األأعمال  جدول  أن  عصرا.و 
المالي  و  األدب���ي  التقريرين  ت��الوة   -

والمصادقةعليهما،
المعدل  االس��اس��ي  القانون  ت��الوة   -
والمصادقة عليه و تجديد ثلث أعضاء 

المكتب المسير.
وأوضح رئيس الجمعية بأنه وفي أفق 
عقد هذا الجمع العام الذي يعتبره فرصة 
المالكمين  من  كبير  عدد  يلتقي خاللها 

المغربية،  المدن  مختلف  من  السابقين 
على  أساسي  بشكل  منصب  فالتفكير 
التوجه إلى أصحاب القرار على مستوى 
السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل 
العمل على خلق تعاضدية عمومية لفائدة 
حتى  المغربية،  الرياضة  مكونات  كل 
ووضعا  كريمة  حياة  الرياضي  يضمن 
بالنسبة  خاصة  مستقرا  اجتماعيا 
لرياضيي األجيال السابقة الذين ودعوا 
الميادين الرياضية دون أن يستفيدوا من 
وضع يؤمن لمعظمهم المستقبل المريح. 
وضع  على  ستعمل  الجمعية  بأن  وأكد 
االعتبار  رد  على  أساسا  يرتكز  برنامج 
في  ستجتهد  كما  السابقين  للمالكمين 
فتح المجال لتوثيق مساراتهم وسجالت 

بطوالتهم.
وأضاف المتحدث في عالقة بتأسيس 

 « السابقين:  بالمالكمين  تهتم  جمعية 
يعود ميالد جمعية قدماء نجوم المالكمة 
المغربية لسنة 2009، ومنذ تأسيسها، لم 
تتأخر في العمل على إعادة االعتبار لقدماء 
المالكمين ومن مختلف األجيال السابقة، 
حيث يمكن التأكيد على أن الجمعية قامت 
200 حفل تكريم  أزيد من  مثال بتنظيم 
طيلة السنوات الماضية، وساهمت في 
تحمل مصاريف العالج والتطبيب لعدد 
السابقين،كما  المالكمة  نجوم  من  كبير 
ساهمت مع عدد منهم في مناسبات عيد 
األضحى، وساهمت في إرسال عدد من 

المالكمين ألداء مناسك الحج.
ولم تكتف الجمعية باالحتفاء بأبطال 
المالكمة السابقين داخل المغرب فقط، 
بل كرمت مالكمين مغاربة يهود نظير ما 

قدموه للمالكمة المغربية عبر التاريخ.

في أفق عقدها لجمعها العام

جمعية قدماء نجوم المالكمة ت�ضعى اإلى رد العتبار للمالكمين ال�ضابقين

اأولمبيك اآ�ضفي 
يعود بنقطة من اأكادير بعد تعادل 

�ضعب اأمام الح�ضنية
عبد اللطيف البعمراني

جاء الفريق العبدي، أولمبيك آسفي، إلى مدينة أگادير يرافقه عدد وازن من جماهيره. وكان يعول على تحقيق 
الدين  الترتيب، وذلك في مباراة أدارها نور  انتصار على أرضية ملعب أدرار يبعده عن موقع الجاذبية في سلم 
الجعفري كحكم رئيسي، ومنصف زين العلوي كمشرف على الڤار، والذي كانت تدخالته جد محتشمة في هذه المباراة !

   وقد عرف الشوط األول من المباراة تفوقا للقرش المسفيوي، الذي لعب بكثافة عددية على مستوى خطي الدفاع 
والوسط، مما ساعده على خنق المحاوالت المحلية. كما كان الفريق العبدي يقوم بمرتدات هجومية سريعة على األطراف، 
ستمكنه من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 14، عبر المهاجم جبريل واتارا. ثم واصل ضغطه ليضيف هدفا ثانيا بواسطة 
العبه عبد الغفور مهري، وهو األخ األكبر ليوسف مهري مهاجم الحسنية، حيث كانت أن الكلمة خالل هذا الشوط للفريق 

المسفيوي، أمام فريق محلي ظهر بصورة متواضعة.
   وخالل الشوط الثاني بادر مدرب الحسنية عبد الهادي السكتيوي إلى إدخال بعض التغييرات على تشكيلة 
فريقه، حيث عوض حمزة أفصال بعزيز قايدي. هذا األخير، وإثر اندفاع هجومي كلي طيلة هذا الشوط، سيتمكن 
توقيع الهدف األول للحسنية في الدقيقة 57. وسيتلوه بعد ثالث دقائق فقط هدف التعادل من ضربة ركنية، أنهاها 

المدافع محمد الشيخي بضربة رأسية قوية ا في شباك الحارس بيساك.
   وعموما فقد عرف هذا الشوط اندفاعا قويا للمحليين، مقابل تراجع كلي للزوار إلى الوراء، حيث راهنوا 

لهم ضرورية وحيوية  بالنسبة  التعادل أصبحت  نتيجة  إيقاعها، ألن  لتكسير  المباراة  توقيفات  على 
للحصول على الحد األدنى وتجنب الهزيمة.

    ويبقى أن نشير إلى أن هذه المباراة عرفت، قبيل انطالقتها، إهداء مايسترو جمهور 
الحسنية القيدوم يوسف طقطوقة باقة ورد لمكونات الجمهور المسفيوي الحاضر، والذي 

تربطه بجمهور الحسنية عالقة صداقة وأخوة رياضية رفيعة. 
    

من الجمع العام التأسيسي سنة 2009

فريق اتحاد ابن احمد 
يحقق ال�ضعود للق�ضم 
الوطني الثاني هواة

فوزي بوزيان

صعد فريق نادي االتحاد الرياضي لكرة القدم بابن احمد إلى 
القسم الوطني الثاني هواة بعصبة الشاوية دكالة، بعد انتصاره 
يوم األحد 15 ماي 2022 في مقابلة الحسم بملعب المنصورية 

بثالثة أهداف لهدف واحد، ضد فريق زاوية سيدي إسماعيل.
الشاطئية  المنصورية  بمدينة  محايد  بملعب  المقابلة  جرت 
التذاكر التي توزعت مناصفة بين  بشبابيك مغلقة، بعد بيع كل 
أرضية  على  محكمة،  تنظيمية  ظروف  في  الفريقين،  جمهوري 
معشوشبة بالمواصفات االحترافية المطلوبة، يسرت أداء المباراة 
في أجوائها الرياضية المساعدة على األداء الجيد، ظروف مكنت 
الجمهور الحاضر من مشاهدة مقابلة رياضية ممتعة، في أجواء 
الحكم مصطفى كشاف، بمساعدة  أدارها  الفريقين،  رياضية من 
حكمي الشرط حمزة شداد، وعلي غيبة المنتمون كلهم لعصبة الدار 
البيضاء، والحكم الرابع الصغير الطاهر من عصبة الشاوية دكالة،

في بداية اللقاء بادر فريق سيدي اسماعيل بالضغط على دفاع 
فريق اتحاد ابن احمد، الذي تمكن من صد كل المحوالت الهجومية 

دون أن تشكل أية خطورة على الحارس محمد أكاجو،
 في هجمة مضادة ، تمكن الالعب محسن اللوزي من تسجيل 
الهدف األول بضربة رأسية بديعة، من تمريرة ركنية متقنة، هدف 
أعاد الثقة الى عناصر فريق اتحاد ابن احمد  الذين أخذوا بزمام 

المباراة واستحوذوا على الكرة طيلة الشوط الثاني. 
الالعب رضى الراضي نجح في الدقيقة  12 من الشوط الثاني 
في تسجيل الهدف الثاني، واستمرت الفرجة واألداء الجيد لدى 

فريق اتحاد ابن احمد .
في الدقيقة 28 من الشوط الثاني، سجل الالعب البديل لفريق 
سيدي إسماعيل هدفه األول تلته مجموعة من الهجمات المرتدة 
التي صدها الدفاع بقيادة الالعب بدر قروش. لحظات بعد ذلك، 
يسجل المهاجم أنس الجابري هدف الخالص في الدقيقة 41 بعد 
بناء محكم، من وسط الميدان، كهدية من الالعب رضى الراضي 
الالعب  الى  بتمريرة من طبق من ذهب  المقابلة،  تألق في  الذي 
5 دقائق  اللقاء بعد أضافة  لينتهي  الثالث،  الهدف  أنس مسجل 
كوقت بدل الضائع بانتصار اتحاد ابن احمد ب ثالثة أهداف لهدف 
واحد، وبذلك تحقق حلم تأهل فريق اتحاد ابن احمد الى القسم 

الوطني الثاني هواة.

دادا�ص وبنودان وبعالوي 
يتاألقون ب�ضباق القوارب 

ال�ضراعية لطنجة
فاز كل من محمد داداش ويحيى بن ودان وبعالوي قسي، في ثالثة 
أصناف مختلفة، بالدورة 87 لسباق القوارب الشراعية، التي اختتمت 
 أول أمس األحد بمدينة البوغاز، ونظمها النادي الملكي للزوارق بطنجة .

فقد احتل المراتب الثالثة األولى في صنف »أوبتميست« كل من 
محمد داداش من النادي الملكي بمدينة المضيق، وأحمد مسكي 
من النادي البحري للبحرية الملكية بالدار البيضاء، وياسين مهدي 

من النادي الملكي بمدينة المضيق. 
الملكي  النادي  بعالوي قسي من   «  6 »إيلكا  وفاز في صنف 
بمدينة المضيق، ونصر الدين يونس من النادي البحري للبحرية 
الملكية بالدار البيضاء، وعمر داداش من النادي الملكي بمدينة 
المضيق. فيما في صنف »إيلكا 7«، احتل المراتب الثالثة األولى 
كل من يحيى بن ودان من نادي الزوارق بأكادير، وسعيد مشروحي 
من الجمعية الرياضية من نادي يخت المغرب، ومفيد سفيان من 

النادي البحري للبحرية الملكية بالدار البيضاء. 
وعرفت الدورة، المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية 
للشراع تحت شعار “ربابنة مضيق البوغاز” ، بمشاركة صنفين 
وإيلكا6  ب”أوبتيمست”،  األمر  ويتعلق  الشراعية،  القوارب  من 
وإيلكا7  لألعمار التي تقل عن 16 سنة(، بمشاركة ثماني أندية 
وطنية وما يقارب 120 من الممارسين يمثلون مختلف مدن المملكة 

في الفئات المبرمجة.
منها أسماء معروفة ونوادي سبقت أن توجت بألقاب عديدة.

 الشيخي مسجل هدف 
التعادل األكاديري ت: مطيع

لحقوق  الوطني  المجلس  رئيسة  تشارك 
اإلنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة مجموعة 
العمل اإلفريقية للهجرة ونائبة رئيسة التحالف 
العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
في أشغال مؤتمر عالمي حول الهجرة اآلمنة 
والمنظمة والنظامية، منعقد برعاية الجمعية 
العامة لألمم المتحدة بنيويورك )20-17 ماي.)

وتقود آ. بوعياش ترافعا إفريقيا ودوليا من 
أجل هجرة آمنة ومن أجل ترسيخ الحماية الفعلية 
لحقوق المهاجرين على رأس وفد حقوقي رفيع، 
من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والشبكة 
اإلفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
والتحالف العالمي GANHRI، »سيسمح هذا 
إعمال  مدى  بتقييم  الفاعلين  لجميع  المنتدى 
العالمي  ]االتفاق  الدولي«  مراكش«  »اتفاق 
والنظام[،  والمنظمة  اآلمنة  الهجرة  أجل  من 
تقول بوعياش، »لكن أيضا وباألساس سيكون 
فرصة ووقفة إلثارة انتهاكات حقوق المهاجرين 

اإلنسانية، كيفما كانت وضعيتهم«.
باإلضافة إلى رئاسة لقاءات ثنائية مع فاعلين 
أمميين وحكوميين وغير حكوميين، ستترأس 
بوعياش فعاليات التحالف العالمي للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان بالمنتدى، ومن بينها 
هامش  على  المنظمة  القليلة  اللقاءات  إحدى 

المؤسسات  أدوار  حول  سيتمحور  المنتدى، 
وتقييم  إعمال  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

االتفاق العالمي للهجرة.
لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  من  وبدعوة 
المتحدة، ستشارك بوعياش في إحدى اللقاءات 
ستنعكس  التي  للمنتدى،  األربعة  الرئيسية 

اإلعالن  في  وتوصياتها  أشغالها  خالصات 
فعلية  الختامي، وستترافع بوعياش من أجل 
حق المهاجرين في الحصول على المعلومات 
للهجرة(،  العالمي  االتفاق  الثالث من  )الهدف 
خالل جميع مراحل الهجرة، واإلجراءات التي 
يجب على الدول اتخاذها من أجل إعمال فعلي 

وفعال لهذا الحق.
وعلى اعتبار رئاسة مجموعة العمل المعنية 
بالهجرة بالشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان، سترفع رئيسة المجلس الوطني 
الدولي  االستعراض  لمنتدى  اإلنسان  لحقوق 
عمل  وحصيلة  الهجرة  حول  كتابية  مساهمة 

مجموعة العمل اإلفريقية.
السيد، رئيسة   من جهتها ستمثل ميمونة 
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالداخلة وادي 
الذهب، رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
في لقاء دولي حول دور المؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان في إعمال االتفاق من خالل إعمال 
المقاربة القائمة على حقوق اإلنسان ومقاربة 

النوع وحماية حقوق األطفال.
األول  ال��م��ن��ت��دى  أن  إل���ى  اإلش����ارة  ت��ج��در 
أجل  من  منظم  للهجرة  الدولي  لالستعراض 
تقييم إعمال االتفاق العالمي وتحديد والتحديات 
والممارسات الفضلى على المستوى المحلي 

والوطني واإلقليمي والدولي.
ومن المرتقب أن يتوج هذا المنتدى بإعالن 
لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين 
يستشرف فرص فعلية إعمال »اتفاق مراكش« 

ومستقبل التعاون الدولي في مجال الهجرة.
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�رتفاع �أ�سعار �لأ�سمدة في �لعالم در على OCP �أرباحا 
ناهزت 2.7 مليار دولر في 3 �أ�سهر

عماد عادل 
س����اه����م����ت ص���������ادرات 
في  كبير،  بشكل  الفوسفاط، 
تخفيف الضغط الذي تعرض 
للبالد  التجاري  الميزان  له 
جراء ارتفاع الفاتورة الطاقية 
للمغرب، هذه الفاتورة ارتفعت 
العام  خالل الفصل األول من 
مليار   13 من  بأزيد  الجاري، 
نهاية  في  فاقت  بعدما  درهم 
مارس األخير 28 مليار درهم 
عوض 15 مليار درهم في نفس 
السابق،  العام  من  التاريخ 
معدلها  زي��ادة  بذلك  مسجلة 

41 في المائة.
الشريف  المجمع  ول���وال 
بالء  أبلى  ال��ذي  للفوسفاط 
مبيعاته  ب��ف��ض��ل  ح��س��ن��ا، 
القياسية التي بلغت 25328 
مليار   2,67  ( دره��م  مليون 
مليار   1,59 مقابل   دوالر، 
من  الفترة  نفس  ف��ي  دوالر 

العام الماضي(، لكان العجز التجاري الذي وقف 
عند  65.5 مليار درهم ، قد تجاوز عتبة ال100 

مليار درهم بكثير.    
التي  األسعار  فورة  من  المغرب  استفاد  وقد 
سجلتها األسمدة الفوسفاطية في األسواق الدولية 
بسبب تداعيات الحرب الروسية األوكرانية، والتي 
أدت إلى تعافي أسعار األسمدة ومحسنات التربة 
بشكل حاد: في فبراير 2022، وصلت إلى مستوى 
فبراير  بشهر  مقارنة   82.0٪ بزيادة  قياسي، 
في  التوترات  استمرار  يكرس  ما  وهو   .2021
بدء  انتعشت مع  التي  العالمية،  األسمدة  سوق 
الحرب في أوكرانيا، متأثرة باإلمدادات المحدودة 
من المصدرين الرئيسيين )وعلى رأسهم المغرب 
باحتياطي  مخزن  وأكبر  منتج  ثالث  يعد  الذي 
عالمي يفوق %75 ( بسبب ارتفاع أسعار الغاز 
ترتفع  أن  المحللون  ويتوقع  الشحن.  وتكاليف 

أسعار األسمدة الفوسفاتية البسيطة بنسبة 68.0٪ 
خالل عام واحد.

كل هذه التطورات، انعكست بشكل جيد على 
النتائج المالية لمجموعة OCP، الفاعل الرئيسي 
في صناعة األسمدة، والتي بلغت أرباحها خالل 
الربع األول من العام الجاري )قبل احتساب الفوائد 
 )EBITDA والضريبة واالستهالك ونقص القيمة
أزيد من 11603 مليون درهم ) 1,23 مليار دوالر(  
مقابل 336 5 مليون درهم ) 596 مليون دوالر(، 
 %  46 إلى  الربح  ارتفاع هامش  مما ساهم في 
مقارنة مع  %37 في الربع األول من سنة 2021 .
التي  القياسية  النتائج  إن  المجموعة  وقالت 
سجلتها سنة 2021 تواصلت خالل الربع األول 
من سنة 2022، مدفوعة بظروف السوق القوية 
الصراع  وزاد  المستمرة.  التشغيلية  والكفاءة 
المتقلب  السياق  حدة  من  الروسي-األوكراني 
على مستوى توازن العرض والطلب داخل سوق 

الفوسفاط، األمر الذي أدى إلى زيادة جديدة في 
األسعار مدعومة بارتفاع أسعار المواد األولية، 

خاصة األمونياك والكبريت.
وتم دعم هذا األداء القوي بفضل ارتفاع أسعار 
جميع أصناف المنتجات، األمر الذي ساهم إلى حد 
كبير في تعويض انخفاض حجم المبيعات. وبلغ 
هامش الربح اإلجمالي ليحقق 1,68 مليار درهم، 
مقابل 1,03 مليار دوالر سنة من قبل، حيث ساهم 
ارتفاع أسعار المبيعات في مواجهة تأثير ارتفاع 
تكاليف المدخالت، وخاصة الكبريت واألمونياك. 
وبالتالي بلغ معدل الهامش اإلجمالي ٪ 63 مقابل 
. وبلغت   2021 األول من سنة  الربع  65 في   ٪
نفقات االستثمار 2988 مليون درهم )315 مليون 
دوالر( في الربع األول من سنة 2022، مقابل 750 
1 مليون درهم )196 مليون دوالر( خالل الفترة 

ذاتها من سنة 2021.

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي     إلى ربك راضية مرضية، فادخلي
  في عبادي  وادخلي جنتي«.     

 صدق اهلل العظيم

الزميل عادل الطويل في ذمة اهلل
ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة الزميل عادل الورياغلي الطويل، عن عمر يناهز 
27 سنة، في حادث مؤلم وقع يوم األحد 15 ماي 2022، إثر تعرضه لسقوط عرضي خالل 

ممارسته هوايته المفضلة التسلق بجبل موسى بتراب إقليم المضيق.
وكان الفقيد يعمل مراسال صحفيا لموقع »أشكاين«، وقبل ذلك عمل كرئيس تحرير 
بموقع »شمال7«، ويعد من الصحافيين الشباب، الذين بصموا مسارهم المهني بكل جدية 
وعزم ومثابرة في تجسيد رسالة الصحافة واإلعالم وفق قيم نبيلة آمن بها منذ اختياره 
لهذه المهنة، مسلحا بأخالقه الحميدة ومؤهالته األدبية وعالقته الطيبة بزمالئه في 

تكريس ممارسة مهنية مؤطرة بالقانون ومحصنة بأخالقيات المهنة.
 وبهذه المناسبة يتقدم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصادق 
العزاء ألسرة الفقيد، راجين من الحي القيوم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته، ويرزق أهله الصبر والسلوان. » إنا هلل وإنا إليه راجعون ».

تعزية في وفاة والد السيد 
إبراهيم لباعلي

ببالغ  تلقينا  وق��دره،  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
لباعلي  ابراهيم  السيد  والد  وفاة  نبأ  واألسى  الحزن 
رئيس الجماعة الترابية بأيت اعزة. وقد شيعت جنازة 
يوم  لباعلي  الكبير  موالي  حياته  قيد  المسمى  الفقيد 
بمسجد  الظهر  ص��الة  بعد   2022 م��اي   14 السبت 
السالم بأيت اعزة وصالة الجنازة بالمقبرة. وعلى إثر 
هذا المصاب الجلل، تتقدم عائلتا بتريش عبد الجليل 
وعزالدين فتحاوي الكاتب الجهوي لفرع النقابة الوطنية 
للصحافة بجهة سوس ماسة وأعضاء الكتابة اإلقليمية 
اعزة  بأيت  الفرع  مجلس  وأعضاء  بتارودانت  للحزب 
واألطر العاملة بالجماعة، وفعاليات المجتمع المدني، 
الفاضلة وأبنائه وكافة  القلبية لزوجته  التعازي  بأحر 

أصدقائه ومقربيه، راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع المغفرة والرضوان وأن 
يلهم ذويه الصبر والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون

ت�سفية �سركة« �سامير« و�رتفاع 
�لأ�سعار ور�ء م�سيرة دعت �إليها 

�لجبهة �لجتماعية �لمغربية 
جالل كندالي 

لها  لقاء  في  تدارست،  أنها  المغربية  االجتماعية  الجبهة  كشفت 
مؤخرا، سبل إنجاح المسيرة المزمع تنفيذها، يوم األحد 29 ماي 

2022، كما سبق وأن أعلنت من قبل. 
وعددت الجبهة االجتماعية المغربية أسباب ومبررات هذه المسيرة 
الغذائية  للمواد  الفاحش  بالغالء  رأسها التنديد  وعلى  الوطنية، 
تكديس  ذلك،  مقابل  لها،  بيان  في  والمحروقات، مسجلة  األساسية 
األثرياء للثروات عن طريق االستغالل المكثف للطبقة العاملة والنهب 
واالحتكار والريع والتبعية، وفق ما جاء على لسان الجبهة االجتماعية 

المغربية. 
األسباب  لفضح  مناسبة  هي  المسيرة  أن  إلى  الجبهة  وأش��ارت 
العميقة للغالء، والذي تتحمل مسؤوليته الدولة بتجاهلها السيادة 
الغذائية لبلدنا واعتمادها على الفالحة التصديرية، وللسيادة الطاقية 
ونهجها لسياسة التقشف باإلجهاز شبه  بتصفية شركة »السامير« 
التام على صندوق المقاصة، باإلضافة إلى التنديد بالقمع الذي يريد 
لجم الحركة النضالية، وإعادة نشر الخوف الذي تم التخلص منه 
بفضل حركة 20 فبراير، ويطال كافة الحريات، وفي مقدمتها الحريات 
النقابية وكافة الفئات المناضلة والقوى الحية واألصوات الحرة، كما 
ستكون هذه المسيرة، تقول الجبهة االجتماعية المغربية، فرصة كذلك 
إلدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، ومن أجل التضامن مع 

الشعب الفلسطيني المكافح وإقرار قانون يجرم التطبيع.

بعد أقل من أسبوع على إسقاط 
طائرة مسيرة 

�إجها�ص عملية تهريب �أقر��ص مهلو�سة 
با�ستعمال طائرة »درون« �سو�حي �لفنيدق

مكتب تطوان- جواد الكلخة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية لألمن بمدينة 
الفنيدق، مساء االثنين 16 ماي الجاري، من إجهاض عملية تهريب 
شحنة من األقراص الطبية المخدرة انطالقا من مدينة سبتة المحتلة 

باستعمال طائرة مسيرة ) الدرون (.
وقد مكنت هذه العملية األمنية من حجز طائرة مسيرة صغيرة بحي 
»واد الضويات«، وهي محملة بشحنة من المؤثرات العقلية، تحمل 

840 قرصا طبيا مخدرا من أنواع »ريفوتريل« و »ترانكيمازين«.
 ووفق مصدر أمني، فإن مصالح الشرطة القضائية تجري بحثا 
قضائيا موضوع القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك 
للكشف عن المتورطين في محاولة تهريب هذه األقراص المهلوسة، 

وتحديد وجهتها وتوقيف المتورطين في ترويجها.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية لألمن 
بالفنيدق قد أحبطت، يوم األحد 8 ماي الجاري، محاولة تهريب شحنة 
من األقراص الطبية المخدرة انطالقا من مدينة سبتة المحتلة باستعمال 
)درون(، محملة بشحنة من المؤثرات العقلية، تضم  طائرة مسيرة 

360 قرصا مخدرا من نوع »ريفوتريل«.
وتؤكد العمليتان أن شبكة متخصصة في تجارة المؤثرات العقلية 
متمركزة بمحيط مدينة الفنيدق تحاول إغراق المنطقة بهذه السموم، 
والتي لم يتم الوصول إلى الفاعلين الرئيسيين فيها إلى حدود اليوم.

عيد �لأ�سحى: ترقيم �أزيد من 3 ماليين ر�أ�ص 
من �لأغنام و�لماعز �إلى غاية 16 مايو �لجاري

للسالمة  ال��وط��ن��ي  المكتب  أع��ل��ن 
)أونسا(  الغذائية  للمنتجات  الصحية 
رأس  ماليين   3 من  أزيد  ترقيم  تم  أنه 
من األغنام والماعز إلى غاية 16 مايو 
الجاري، وذلك في إطار االستعدادات لعيد 

األضحى المبارك 1443 )2022(.
للسالمة  ال��وط��ن��ي  المكتب  وأب���رز 
بالغ  في  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 
الترقيم مازالت مستمرة،  له، أن عملية 
 7 أن تشمل حوالي  المرتقب  حيث من 
ماليين رأس من األغنام والماعز على غرار 
السنة الماضية، مشيرا إلى أن المصالح 
البيطرية للمكتب قامت، منذ شهر يناير 
 242.000 من  أزي��د  بتسجيل   ،2022
ضيعة تربية وتسمين األغنام والماعز.

الترقيم، يقوم  إلى عملية  وباإلضافة 
المكتب بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع 
جودة  مراقبة  الخصوص  على  تشمل 
مياه شرب األضاحي، وأعالف الماشية، 
الضيعات،  في  المستعملة  واألدوي���ة 
مراقبة  التسمين، عالوة على  ووحدات 
فضالت الدجاج التي تتم عبر ترخيص 
للمكتب  البيطرية  المصالح  من  مسبق 

بهدف تتبع مسارها.
الحالة  أن  إلى  ذاته  المصدر  وأشار 
ويتم  جيدة  الوطني  للقطيع  الصحية 
بمجموع  وباستمرار  قرب  عن  تتبعها 
التراب الوطني من  لدن مختلف المصالح 
البيطرية ل�)أونسا( بالتعاون مع األطباء 
البياطرة الخواص والسلطات المحلية.

وتابع البالغ أن عملية تلقيح القطيع 

الوطني مكنت، إلى حدود 16 مايو 2022، 
و235  ألفا  و716  مليون  تحصين  من 
القالعية،  الحمى  األبقار ضد  رأسا من 
األغنام ضد  من   16.102.681 وتلقيح 
مرض طاعون المجترات الصغيرة وداء 

الجدري، 
و 3.606.627 رأسا من الماعز ضد 

طاعون المجترات الصغيرة.

�آمنة بوعيا�ص تقود وفد� حقوقيا �إقليمًيا ودوليا للتر�فع 
من �أجل هجرة �آمنة بنيويورك

الفوسفاط ينقذ الميزان التجاري للمغرب من عجز كارثي

جرى يوم االثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة 
تنظيم حفل بمناسبة الذكرى ال�66 لتأسيس المديرية 

العامة لألمن الوطني.
وتميز هذا الحفل، الذي ترأسه والي األمن مدير 
بتحية  ال��زع��ري،  أحمد  للشرطة،  الملكي  المعهد 
العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، وتنظيم 

استعراض قدمه متدربو المعهد.
كما شارك في هذا الحدث أفراد شرطة متدربين 
تكوين  فترة  في  يوجدون  القمر  ينحدرون من جزر 
بالمعهد الملكي للشرطة في إطار التعاون جنوب - 
جنوب الذي يجمع المعهد بعدة دول إفريقية صديقة 

في مجال األمن.
وجرت، خالل هذا اللقاء، تالوة الكلمة التوجيهية 
للمدير العام لألمن الوطني ومراقبة التراب الوطني 
عبد اللطيف الحموشي، بمناسبة تخليد الذكرى ال�66 

لتأسيس المديرية العامة لألمن الوطني.
كلمته  في  الحموشي،  أب��رز  ال��ص��دد،  ه��ذا  وف��ي 
التوجيهية، أن تخليد هذه الذكرى يأتي في سياق 
زمني موسوم باستمرار حالة الطوارئ الصحية، وفي 
ظل انخراط مصالح األمن الوطني في الجهد العمومي 
للحد من تداعيات وآثار الجائحة، وهو » ما يفرض 
علينا االلتزام بالتدابير االحترازية والتقيد باإلجراءات 

الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار هذا الوباء ».

وجاء في هذه الكلمة أن » تخليد تأسيس المديرية 
العامة لألمن الوطني يتجاوز أبعاد االحتفاء بالذكرى، 
ارتباطه  في  التليد  التاريخ  استحضار  ومعاني 
بالمستقبل المنظور، وإنما يشكل هذا الموعد السنوي 
المتجدد مناسبة دورية، لنقف وقفة موضوعية مع 
الذات، لتقييم المنجزات المحققة لخدمة قضايا أمن 
الوطن والمواطنين، واستشراف المشاريع المنشودة، 

ورفع التحديات واإلكراهات المرتقبة ».
وأشار إلى أن مصالح األمن الوطني قطعت أشواطا 
»الهوية الرقمية«  كبيرة في مجال ترسيخ وإثبات 
التي تعتبر أحد مرتكزات االنتقال الرقمي الذي ينشده 
المغرب، مؤكدا في هذا الصدد أن مصالح األمن انفتحت 
على مجموعة من الشركاء المؤسساتيين والعاملين 
في المهن الحرة من أجل تمكينهم من االستفادة من 
خدمات البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية، بما 
ينعكس إيجابا على المواطن سواء في مجال إثبات 
الهوية عن بعد، أو ضمان أمن المعامالت والوثائق 

والمستندات.
أطر  من  عدد  بتوشيح  أيضا  الحفل  هذا  وتميز 
المديرية العامة لألمن الوطني المنعم عليهم بأوسمة 
ملكية، وتقديم هدايا رمزية للمتقاعدين تقديرا للخدمات 

الجليلة التي قدموها خالل مسارهم المهني.

�لمعهد �لملكي لل�سرطة يحتفل بالذكرى 
�لـ66 لتاأ�سي�ص �لأمن �لوطني
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وحيد مبارك

من  الصعبة  اللحظات  بالدنا  اجتازت 
 19 كوفيد  لفيروس  الوبائية  الجائحة  زمن 
التدابير االستباقية  الخسائر، بفضل  بأقّل 
للتوجيهات  تفعيال  بها  القيام  تم  التي 
امللكية، وأمكن بالرغم من الخسائر التي تم 
والتبعات  األرواح،  مستوى  على  تسجيلها 
االجتماعية واالقتصادية، الخروج من األزمة 
تعبئة  بفضل  االفتخار،  على  يبعث  بشكل 
ومعها  باألساس  الصحية  البشرية  املوارد 
في  تواجدت  التي  األخرى  القطاعات  باقي 

الصفوف األولى ملواجهة الوباء.
بالشأن  املهتمني  جعل  وبائي،  تحّد 
مرونة  درجة  يقيسون  تحديدا،  الصحي 
على  يتوفر  ال  الذي  الصحي،  نظامنا 

املقومات التي تتوفر لكبريات الدول املتقدمة 
اقتصاديا، من خالل تقييم ثالث خصائص 
تتمثل في كيفية استيعاب األزمة الصحية، 
الوضع  مع  التعامل  على  القدرة  ومدى 
إما  التغيير،  أو  التحول  ثم  معه،  واملالئمة 
من خالل تحيني وتطوير املنظومة الصحية 
كانت  كما  عليها  اإلبقاء  أو  األفضل،  نحو 
عليه في السابق، أو التقهقر والضعف. وهو 
املنظومة  هذه  قدرة  عن  نتساءل  يجعلنا  ما 
على التعامل مع طوارئ صحية أخرى، قد 
املنحى  وأن  سيما  ال  لحظة،  أية  في  تظهر 
واضح  ارتفاع  في  هو  لألوبئة  التصاعدي 

خالل السنوات األخيرة.
الريادي  الدور  الجائحة عن  لقد كشفت 
للعنصر البشري في القطاع الصحي، الذي 
مقدراته  من  والرفع  رصيده  تعزيز  يجب 
أوضاعه  وتحسني  عمله  ظروف  وتجويد 
من  له،  القانونية  الحماية  وتوفير  املادية 
بشكل  ومهامه  اختصاصاته  تحديد  خالل 
واضح، واتخاذ كل التدابير املمكنة لحماية 
الوبائية  الجائحة  أدت  إذ  الصحة،  مهنيي 
إلى فقدان العديد من األطر الصحية بشكل 

عام، من أطباء وممرضني وتقنيني وإداريني، 
الذين سقطوا في معركة مواجهة الفيروس. 
شبكة  أهمية  كذلك  بّينت  صحية  أزمة 
بشكل  ساهمت  التي  األساسية  العالجات 
كبير في استيعاب أعداد املرضى وتمكينهم 
عن  للكشف  الضرورية  الفحوصات  من 
الفيروس والتكفل باملرضى في املنازل، وهو 
نفس الدور الذي وقف الجميع على أهميته 
املختلفة،  بالجرعات  التلقيح  عمليات  خالل 
الداخلية  وزارة  مصالح  فيه  لعبت  والذي 
دورا حاسما هي األخرى، وهنا تظهر مرونة 
النظام الصحي من عدمه، من خالل القدرة 
املمكنة،  واملوارد  الفاعلني  كل  تعبئة  على 
الشراكة  خالل  من  كذلك  تجّسد  ما  وهو 
مستوى  على  خاصة  الخاص،  القطاع  مع 

مصالح اإلنعاش والعناية املرّكزة.

تفاصيلها  املستمرة  األمس  جائحة 
بدرجات أقّل، تحيلنا خالل دراسة املؤشرات 
عند  الوقوف  على  بها  املتعلقة  املختلفة 
املخزون االستراتيجي أيضا، على مستوى 
وفي  املختلفة،  الطبية  واملستلزمات  األدوية 
ارتباط بمراكز التثليج التي ظهرت أهميتها 
املجاالت  من  وغيرها  اللقاحات،  لتخزين 
والطاقة  والغذاء  كاملاء  املفتوحة  األخرى 
الستحضار  يدفع  ما  وهو  ذلك،  إلى  وما 
الكوارث  مع  للتعامل  »مخططات أورساك« 
حدود  عد  تقف  أن  اليجب  التي  املختلفة، 
أو  والزالزل  كالفيضانات  مناخي  هو  ما 
أو  انهيارات  من  بحوادث عرضية  له صلة 
حرائق أو غيرها، والتي تتكفل بها مصالح 
بشأنها  دراسات  تعّد  التي  املدنية  الوقاية 
تحّدد وتعّرف من خاللها املخاطر املحتملة، 
مصالحها  حبيسة  تظل  أسف  وبكل  لكنها 
املتدخلني  باقي  مفتوحة في وجه  تكون  وال 

املعنيني.
املفيد  من  ذات خصوصيات،  مخططات 
بشكل كبير اليوم، الوقوف على كيفية تنزيل 
إجراءاتها وتدابيرها في ظل أوضاع متعددة 

السّيما  استفهام،  عالمة  من  أكثر  تطرح 
وأنها تنص على إشراك الجماعات الترابية، 
في  عريض  سؤال  لطرح  يدفعنا  ما  وهذا 
بمدى  ويتعّلق  املجالس،  بهذه  ارتباط 
ظل  في  نموذجا،  الدارالبيضاء  استعداد 
جائحة مماثلة للتي عاشتها بالدنا املتعلقة 
باملخاطر  عالقة  وفي   19 كوفيد  بفيروس 
وأمام  حدوثها،  املمكن  املختلفة  الجديدة 
استمرار ضعف املوارد البشرية والعزوف 
عن املشاركة في مباريات التوظيف، والعجز 
»العاديني«،  املرضى  أعداد  استيعاب  عن 
أوراش طرقية مفتوحة في مختلف  ووجود 
مختلفة  أزمات  مع  للتعامل  املدينة،  مناطق 

كّما وكيفا، ال سّيما الصحية منها.
الوقوف  إلى  يرمي  السؤال،  جوهر  إن 
من  املسّطرة  املخططات  تحيني  مدى  على 

عدمه، والحث على عدم االكتفاء بها لوحدها 
الجديدة  واملخاطر  املتغيرات  أخذ  يجب  إذ 
ضمان  على  والحرص  االعتبار،  بعني 
تعمل  قطاعية  أخرى  برامج  مع  التقائيتها 
في  املتمثلة  الغاية،  نفس  لتحقيق  جميعها 
التدخل السريع والفعال والناجع، والتكفل 
بالضحايا واملرضى وتلبية احتياجاتهم التي 
قد تكون استثنائية، وتحقيق أهداف مرضية 
على مستوى إنقاذ األرواح، وهو ما يتطلب، 
على سبيل املثال ال الحصر، العمل باملخطط 
االستشفائية حتى  املؤسسات  في  األبيض 
من  أكبر  عدد  استيعاب  على  قادرة  تكون 
بهم،  والتكفل  مصالحها  على  املتوافدين 
مع  للتعامل  األساسية  الحاجيات  وتوفير 
كل حالة بعينها، وهناك أمثلة في هذا الباب 
 16 الصورة بشكل جلّي، كأحداث  توضح 
بليساسفة،  روزامور  حادث   ،2003 ماي 
باملحمدية،  السامير  مصفاة  حريق  حادث 
لتوفير  كبير  جهد  تخصيص  عرف  الذي 
االختناق،  من  خوفا  األوكسجني  قنينات 

وغيرها من الحوادث األخرى...
اإلمكانيات  مراجعة  كذلك،  تتطلب  وقفة 

ظل  في  النجاعة  احتماالت  وقياس  املعبأة، 
للمفاجآت  تالفيا  املختلفة،  األوضاع  كل 
للمحاكاة،  بعمليات  والقيام  السارة،  غير 
هذه الخطوات وغيرها التي ال يتم تقديم أية 
ال  بشكل  لألسف  بخصوصها  توضيحات 
الجائحة  كانت  فإذا  االطمئنان،  على  يبعث 
خفتت  قد   19 كوفيد  لفيروس  الوبائية 
حّدتها، في الظرف الحالي، فإن هذه اللحظة 
أن  يجب  الضغط،  »غياب«  بـ  تتميز  التي 
اإلمكانيات  وجرد  إلحصاء  مناسبة  تكون 
ولوجسيتيكيا  وتقنيا  بشريا  املتوفرة، 
وماليا، وتكوين املوارد البشرية والبحث في 
توقعات عن  وإعداد  تعزيز رصيدها،  سبل 
مختلف املخاطر املحتملة، وتهييئ املنظومة 
مع  للتعامل  املوازية  واملنظومات  الصحية 
اليقظة  نظام  يكون  أن  أي  مستجّد،  أي 

يطرح  التخطيط  فسؤال  وناجعا،  فاعال 
ظرفيا  يكون  أال  يجب  الذي  بإلحاح  نفسه 
يضمن  بشكل  مركزيا  وإنما  ومناسباتيا 

ديمومته واستمراريته.
تشاركيا  يكون  أن  يجب  تخطيط 
وتكامليا، واستحضار نموذج الدارالبيضاء 
لكونها  يأتي  باملوضوع،  ارتباط  في 
القلب  تحتضن كثافة سكانية كبيرة وألنها 
تتميز  التي  للمغرب،  النابض  االقتصادي 
وجوا،  وبحرا  بّرا  كبيرة  ودينامية  بحركية 
مسؤولة  جماعتها  تدبير  مسؤولية  وتتحمل 
سبق أن كانت مديرة جهوية للصحة بجهة 
قريب من  الدارالبيضاء سطات، في مكتب 
مكتب والي الجهة، وهو ما يتطلب أن يكون 
أكبر والحصيلة مطمئنة،  التنسيق  مستوى 
التي  الكيفية  نموذجا،  تكّذبه،  الذي  األمر 
تنقل بها سيارات اإلسعاف املرضى يوميا 
نحو مؤسسة صحية من مؤسسات املدينة، 
وسط االختناق والفوضى املرورية، وتؤشر 
االقتصادية،  العاصمة  مقابر  وضعية  عليه 
التي تجد صعوبة في احتضان املوتى في 

ترابها؟ 

بلغ  البنكية  للقروض  الجاري  املبلغ  بأن  املغرب  بنك  أفاد 
بارتفاع   ،2022 مارس  شهر  متم  عند  درهم  مليار   989,7
سنوي نسبته 4,1 في املائة. وأوضح البنك، في لوحة القيادة 
 2022 مارس  لشهر  البنكية’’  والودائع  ‘’القروض  بـ  املتعلقة 
ارتفعت  املاليني  للوكالء غير  املمنوحة  البنكية  القروض  أن   ،
إلى 847,6 مليار درهم )زائد 2,9 في املائة(، وتلك املمنوحة 
للوكالء املاليني إلى 142,1 مليار درهم بارتفاع نسبته 11,9 

في املائة.
 4,7 بنسبة  السنوية  الزيادة  أن  إلى  ذاته  املصدر  وأشار 
في املائة في القروض املمنوحة للمقاوالت غير املالية الخاصة 
املائة  في   8,1 بنسبة  تشمل ارتفاعات  )409,7 ماليير درهم( 
لقروض  بالنسبة  املائة  2,7 في  الخزينة، و ب  في تسهيالت 
في   3,3 بنسبة  العقارية  القروض  انخفضت  فيما  التجهيز، 

املائة.
ومن جهة أخرى، أبرز بنك املغرب أن بحثه للظرفية أظهر 
من  املائة  في   91 أن   ،2022 سنة  من  األول  الفصل  خالل 
البنكي  التمويل  إلى  الولوج  تعتبر  الصناعية  املقاوالت 
ائتمان  تكلفة  مع  »صعبا«،  تعتبره  املائة  في   9 و  »عاديا«، 

مستقرة.
برسم  القروض  منح  شروط  حول  البحث  لنتائج  ووفقا 
على  مرونة  إضفاء  تم  فقد   ،2021 سنة  من  الرابع  الفصل 
بالنسبة لقروض الخزينة، واإلبقاء عليها دون تغيير  املعايير 
لقروض  بالنسبة  وتشديدها  التجهيز،  لقروض  بالنسبة 
أي  يطرأ  لم  املقاولة،  حجم  وبحسب   . العقاري  اإلنعاش 
جدا  الصغيرة  للمقاوالت  بالنسبة  سواء  املعايير  على  تغيير 
وبالنسبة  الكبرى.  املقاوالت  وكذا  واملتوسطة  والصغرى 
الصغيرة  للمقاوالت  بالنسبة  زيادة  يكون سجل  فقد  للطلب، 
لجميع  وبالنسبة  الكبرى،  وكذا  واملتوسطة  والصغرى  جدا 
أهداف القروض. وفي الفصل األول من سنة 2022، سجلت 
انخفاضا  الجديدة  القروض  على  املطبقة  الفائدة  معدالت 
بنسبة 4,02 في املائة. وبحسب حجم املقاولة، فقد استقرت 

في 3,65 في املائة بالنسبة للمقاوالت الكبرى، وفي 4,85 في 
املائة بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة.

وأوضح بنك املغرب أنه في ما يتعلق بالقروض املمنوحة 
3,5 في املائة، مما  لألسر، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 
يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 3,9 في املائة في قروض 
لإلسكان،  املوجه  التشاركي  التمويل  أن  مبرزا  اإلسكان، 
أساسا على شكل )مرابحة عقارية(، واصل تحسنه ليستقر 
سنة.  قبل  درهم  مليار   12,4 بعد  درهم،  مليار   16,7 عند 
أعلنت   ،2021 سنة  من  الرابع  الفصل  في  أنه  إلى  وأشار 
البنوك عن عدم تغيير معايير منح قروض اإلسكان والقروض 
شمل  ارتفاعا  شهد  فقد  للطلب،  بالنسبة  أما  االستهالكية. 

القروض االستهالكية، وقروض السكن.
الفائدة  معدالت  بخصوص  أنه  إلى  املغرب  بنك  وخلص 
املطبقة على القروض الجديدة املمنوحة لألسر، فقد بلغت في 
بالنسبة  املائة  4,21 في  2022 نسبة  األول من سنة  الفصل 

لقروض السكن، و6,50 في املائة للقروض االستهالكية.

التعاون الوطني على صفيح ساخن هذه  تعيش مؤسسة 
األيام ،وذلك نتيجة عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب 
الخميس  يوم  تنظيم إضراب وطني  إلى  التي دعت  النقابات 
للتعاون  التابعة  واملراكز  املندوبيات  19 ماي 2022 بمختلف 
)حوالي  الوطني  التراب  امتداد  على  املنتشرة  الوطني 
أسباب  وتعود  خيرية(،  ومؤسسة  اجتماعي  مركز   4500
هذا الوضع املتوتر بني النقابات ووزارة التضامن واإلدماج 
إلى  األخيرة  هذه  استجابة  عدم  إلى  واألسرة  االجتماعي 
دعوة التنسيق النقابي الرباعي بفتح حوار اجتماعي قطاعي 
إليجاد حلول ملختلف املشاكل والصعوبات، التي تتخبط فيها 
الزمن، خاصة  من  عقود  أربعة  منذ  الوطني  التعاون  شغيلة 
ملوظفي  واألجتماعية  املادية  باألوضاع  املتعلق  جانبها  في 
وموظفات املؤسسة التي لم تعرف أي تغيير منذ وضع النظام 
األساسي للمستخدمني سنة 2003 من طرف الوزير الوصي 
العديد  حق  في  بالحيف  تميز  والذي  آنذاك،  القطاع  على 
املعهد  لخريجي  بالنسبة  الشأن  هو  كما  املهنية،  الفئات  من 
الوطني للعمل االجتماعي ومؤطري ومؤطرات مراكز التكوين 
بالتدرج ومراكز التربية والتكوين، بل أن العديد من  األعوان 

غادروا املؤسسة بمعاش اليتجاوز 800 درهم.
  النقابات الداعية لإلضراب الوطني تطالب بإعادة االعتبار 
والبشرية  املالية  الوسائل  من  وتمكينها  املؤسسة  لشغيلة 
ومسؤولياتها  بمهامها  للنهوض  الضرورية  واللوجيستية 
املتعددة في رعاية الفئات الهشة والفقيرة، كما تطالب بتحسني 
األوضاع املادية واملهنية ملوظفي وموظفات املؤسسة من خالل 
الرفع من األجور والتعويضات وإدماج حاملي الشهادات في 
إنصاف  وكذا  الدراسية،  مؤهالتهم  مع  املتناسبة  املناصب 
ضحايا األقدمية املكتسبة عبر سن ترقية استثنائية وتمكني 
مؤطري مراكز التكوين املهني من التعويضات املستحقة لهم، 
وذلك إلى جانب تمكني التقنيني واملحررين من الترقي بشكل 

عادي بغاية ولوج درجة »خارج السلم« وإنشاء درجة خاصة 
دامجة  مهنية  بيئة  توفير  وكذا  الدكتوراه،  بحاملي شهادات 
النسائية  األطر  وتحفيز  إعاقة   وضعية  في  املوظفني  لفائدة 
ضمن  املتعاقدين  وإدماج  املسؤولية،  مناصب  من  وتمكينها 

سلك املوظفني الرسميني باملؤسسة.
املادية،  املطالب  هذه  عند  اليقف  للنقابات  املطلبي  امللف 
بل يمتد ليشمل مطالب أخرى ويتعلق األمر بإنشاء مؤسسة 
اإلمكانيات  مختلف  من  وتمكينها  االجتماعية  لألعمال 
واالمتيازات التي يتمتع بها موظفو باقي القطاعات واملؤسسات 
واالصطياف  السكن  برامج  صعيد  على  سواء  العمومية، 
وسائل  توفير  وكذا  واملقتصديات  االستهالكية  والقروض 
والترامواي(  القطار  استعمال  بخصوص  )تسهيالت  التنقل 
األطفال،  )مخيمات  لألسر  املوجهة  األنشطة  على صعيد  أو 

دعم التفوق الدراسي،املمارسة الرياضية...إلخ).

اإ�سراب وطني غدا اخلمي�س ب�سبب ا�ستمرار 
االحتقان مبوؤ�س�سة التعاون الوطني 

املبلغ اجلاري للقرو�س البنكية بلغ 989,7 
مليار درهم يف متم مار�س 2022  

شركات التوزيع االحتكارية األجنبية تربح أربعة ماليير في العام.. 

نواب االحتاد يتقدمون مبقرتح قانون الإن�ساء املكتب الوطني للبرتول.. 
تفعيل هذا القانون �سيوفر خلزينة الدولة مليارين و400 مليون..  

عماد عادل

ليست  الكبرى  العناوين  هذه 
كانت  وإن  طبعا،  اليوم  وليدة 
أحداث  مع  ما  حد  إلى  تتقاطع 
تعود  وإنما  الحاضر،  ووقائع 
عنه  تفصلنا  بعيد  زمن  إلى 
في  تصدرت  حني  عاما،   58
الصفحات   1964 أكتوبر 
حينها  املحرر،  لجريدة  األولى 
أقرب  )وما  البترول  عمال  كان 
اليوم(  »السامير«  لعمال  حالهم 
مفتوحا  وطنيا  إضرابا  يشنون 
لعمال  الوطنية  النقابة  إليه  دعت 
على  احتجاجا  آنذاك،  البترول 
لشركات  االحتكارية  الهيمنة 
القطاع،  على  املحروقات  توزيع 
والخفي  املعلن  وتواطئها 
وجني  السوق  على  للسيطرة 
األرباح الطائلة في غياب مراقبة 
هذه  ولعل  الدولة،  من  صارمة 
بمكر  تتشابه  القديمة«  »الحقيقة 
جديدة«  »حقائق  مع  الصدف 
وردت في تقرير مجلس املنافسة 
النقع  من  الكثير  أثار  الذي 
«تواطؤا  بعدما فضح   والغبار، 
حول  املحروقات  لوبي  بني 

هذه  تتشابه  كما   ، األسعار« 
»الحقيقة القديمة« مع خالصات 
البرملانية  اللجنة  »تقرير 
املحروقات«  حول  االستطالعية 
أن  كشف  والذي   ،2018 لسنة 
على  يهيمن  للتوزيع  شركات   4
ويتعلق  باملغرب،  الوقود  سوق 
األمر بكل من »الشركة املغربية 
)أفريقيا(،  املحروقات«  لتوزيع 
و«طوطال«،  إنرجي«،  و«فيفو 
هذ  تهيمن  حيث  و«بتروم«، 
نسبة  على  مجتمعة  الشركات 
السوق  حصة  من  باملائة   74
الذي  التقرير،  وأفاد  املحلية. 
أثار هو اآلخر جدال واسعا، بأن 
شركة »أفريقيا«، اململوكة لعزيز 
أخنوش، رئيس الحكومة حاليا، 
وأمني عام حزب التجمع الوطني 
على  وحدها  تهيمن  لألحرار، 
و30  البنزين،  واردات  نصف 
الغازوال.  واردات  من  باملائة 
شركة  أن  التقرير  نفس  وأفاد 
للعمالق  إنرجي« التابعة  »فيفو 
املحروقات  قطاع  في  العاملي 
الثانية،  املرتبة  احتلت  »شل«، 
من  باملائة   17.3 بحصة 
البنزين.  من  و11.06  الغازوال 

لشركة  الثالثة  املرتبة  وعادت 
بحصة  الفرنسية،  »توتال« 
و9.75  الغازوال  من   14.75
في املائة من البنزين، فيما بلغت 
في  جاءت  التي  »بتروم«  حصة 
 12.10 بحصة  الرابعة  املرتبة 
من الغازوال و4.12 من البنزين.

وكانت الحركة التقدمية وعلى 
للقوات  الوطني  االتحاد  رأسها 
ومنذ  مبكرا  فطنت،  قد  الشعبية 
خطورة  إلى  االستقالل،  فجر 
ترك ملف »األمن الطاقي« رهينة 
هذا  ولعل  الخواص،  يد  في 
الزعيم  دفع  الذي  هو  الهاجس 
الرحيم  عبد  الراحل  االتحادي 
حقيبة  يتقلد  كان  الذي  بوعبيد، 
حكومة  في  الوطني  االقتصاد 
أواخر  بالفريج،  أحمد  الحاج 
الخمسينيات من القرن املاضي، 
أسس  وضع  في  التفكير  إلى 
ما  وهو  للتكرير،  وطنية  صناعة 
اإليطالي  مع  التوقيع  إلى  قاده 
املكتب  مدير  ماتيي،  إنريكو 
للمحروقات،  اإليطالي  الوطني 
التي  »سامير«  شركة  إلنشاء 
 1961 سنة  تشييدها  اكتمل 
لتكرير  مصفاة  )وآخر(  كأول 

املواد البترولية باملغرب. 
من  التخوف  نفس  ولعل 
على  الخاص  الرأسمال  هيمنة 
هو  للبالد،  الطاقي«  »األمن 
الوطني  االتحاد  نواب  حرك  ما 
 ،1964 سنة  الشعبية،  للقوات 
من  قانون  بمقترح  التقدم  إلى 
الوطني  »املكتب  إنشاء  أجل 
للبترول« بغية قطع الطريق أمام 
االحتكارية  التوزيع  »شركات 
من الهيمنة على السوق وتحقيق 
أرباح باهظة على حساب العمال 
 60 قرابة  وبعد  واملواطنني«.. 
البعيد،  الزمن  ذلك  من  عاما 
 « حول  نفسه  الهاجس  مازال 
مضجع  يقض  الطاقي«  األمن 
وعلى  اليوم،  التقدمية  الحركة 
رأسها حزب االتحاد االشتراكي 
تجري  الذي  الشعبية،  للقوات 
»االتحاد  سلفه  جينات  بعروقه 
الشعبية«، حيث  للقوات  الوطني 
من  يناضل  الحزب  نفس  مازال 
الطاقي«  »األمن  تحقيق  أجل 
ويحذر من مغبة تركه في ملعب 
بشراسة  يدافع  كما  الخواص، 
سامير،  شركة  إنقاذ  أجل  من 
الوطنية،  التكرير  أيقونة صناعة 

اللوبيات  بعض  تحاول  التي 
الفريق  جعل   ما  وهو  إقبارها، 
االشتراكي بمجلس املستشارين 
في  أسالفه  فعل  كما  يتقدم، 
قانون  بمقترحي   ،1964
أصول  بتفويت  األول  يتعلق 
 – سامير  مصفاة  وهي  شركة- 
بتنظيم  والثاني  املغربية  للدولة 
باملغرب. املحروقات   أسعار 
تقدم  اللذان  القانون  مقترحا 
الحميد  عبد  املستشار  بهما 
الفريق  أعضاء  وباقي  فاتحي 
بعد  جاء  املستشارين،  بمجلس 
االستقبال الذي خص به الكاتب 
األول لالتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، أعضاء الجبهة الوطنية 

إلنقاذ مصفاة البترول سامير. 
املقاومة  من  الرغم  وعلى 
مجموعة  تبديها  التي  الشرسة 
من  املستفيدة  األطراف  من 
لهذا  اليوم  االحتكاري  الوضع 
مازال  االتحاد  فإن    القطاع، 
يواصل معركته من أجل تحقيق 
للبالد،  الطاقي  األمن  شروط 
النائب  تقدم  اإلطار  هذا  وفي 
الطاهر،  القادر  عبد  البرملاني 
االشتراكي  الفريق  عضو 

آني  بسؤال  النواب،  بمجلس 
لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 
دراسة  إنجاز  حول  املستدامة 
واالجتماعي  االقتصادي  األثر 
للمغاربة  تبني  سامير،  ملصفاة 
سامير  مصفاة  تشغيل  أهمية 
من عدمه. وأوضح عضو الفريق 
سامير  محطة  أن  االشتراكي 
التي  الوحيدة  املصفاة  تعتبر 
لتكرير  املغرب  عليها  يتوفر 
تخزين  بقدرة  الخام  البترول 
مليون   2 تفوق  النفطية  للمواد 
االتحادي  النائب  وشدد  طن، 
على أنه في سياق عاملي موسوم 
بالتضخم وانفجار أسعار املواد 
تداعيات  من  لذلك  وما  الطاقية 
الشرائية  القدرة  على  سلبية 
جملة  املغاربة  يطرح  للمواطنني، 
التي  الدوافع  حول  األسئلة  من 
الصمت  تلتزم  الحكومة  تجعل 
الحفاظ  في  نواياها  بخصوص 

على املصفاة واستغاللها.
هوادة  ال  قديمة  معركة  هي 
تهم  وطنية  قضية  حول  فيها 
ظهرت  للمملكة  الطاقي  األمن 
فجر االستقالل ومازالت رحاها 

تدور إلى اليوم...  

أكدت الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 ضرورة ضمان 
التقائيتها مع برامج أخرى لمواجهة المخاطر الجديدة

هل ت�سهر ال�سلطات مع باقي املتدخلني على حتيني 
خمططات »اأور�ساك« يف الدارالبي�ساء؟

وفاة مأساوية لرياضي
 مغربي بإسبانيا

لقي المغربي مراد لمرابط، وهو مدرب للفنون القتالية، وكان يمارس 
قبل ذلك كرة القدم في نادي فيتيسه الهولندي، مصرعه خالل رحلة 

استجمام رفقة زوجته في مدينة مالقا اإلسبانية.
وكان لمرابط في عطلة مع زوجته وطفليه في جزيرة »سانتا بونسا«، 

عندما اختار القفز من جرف يفوق 30 مترا.
كانت  حيث  بصخرة،  اصطدامه  عند  لمرابط  حياة  وانتهت 
زوجته توثق لحظة قفزه في المياه. وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر 
على مواقع التواصل االجتماعي، لمرابط البالغ 31 عاما وهو يهبط 
بسرعة نحو الصخور، حيث فهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة 
الالزمة لتفادي الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها.

بعد  إلهي!«  »يا  الفيديو صوت زوجته وهي تصرخ  وسمع في 
أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة، وتعرض إلصابة خطيرة 

جعلته يفارق الحياة.
وأكد نادي فيتيسه الهولندي، الذي سبق لمرابط، ارتداء قميصه، 
عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي، أنه تلقى الخبر 

الصادم، وقدم تعازيه لعائلة الالعب.
وسبق لمراد لمرابط أن لعب لعدة أندية في هولندا، وارتدى قميص 
فيتيسه خالل موسم 2010 – 2011، وتوج خالل ذلك الموسم بلقب 

بطولة كأس هولندا مع الفريق تحت 23 عاما.
لكن لمرابط ابتعد عن كرة القدم، واختار رياضة الفنون القتالية، 
وتحديدا الكيك بوكسينغ، حتى أصبح العبا ومدربا معروفا، وفقا 

للصحافة الهولندية.

جريدة» العالم الرياضي « تحتفي 
بماساتها العشر

تنظم جريدة العالم الرياضي سنويا، ومنذ أكثر من 15  سنة حفال 
تكريميا سنويا، اختارت له اسم »الماسات العشر«، حيث يتم فيه 
تكريم عشرة فاعلين في الميدان الرياضي المغربي على النحو التالي: 
رياضي السنة ورياضية السنة ومسير السنة ومنتخب السنة وفريق 
السنة وصحفي  السنة ومدير رياضي  السنة وحكم  السنة ومدرب 

السنة و مصور السنة،إضافة إلى تكريم خاص.
وخالل هذا الحفل، تم تكريم العديد من الشخصيات الرياضية 
المغربية، حيث شكل مناسبة لتسليط الضوء على أداء وإنجازات 
مختلف الفاعلين الرياضيين المغاربة من مسيرين والعبين و مدربين 
وحكام وصحفيين ومصورين، على مدار ما يقارب العقدين من الزمن.

وقد أصبح حفل   الماسات العشر موعًدا سنوًيا، لألسرة الرياضية 
المغربية، وتبناه جميع نجوم الرياضة المغاربة.

باختيار  المختصة  اللجنة  توصلت  السنة،  لهذه  نسخته  وفي 
المكرمين إلى الالئحة التالية 

سفيان البقالي »رياضي السنة »
2 – سكينة الصاحب« رياضية السنة »

3 – إدريس الهاللي » مسير السنة«
4 - الفريق الوطني لكرة القدم داخل القاعة »منتخب السنة«

5 – الوداد الرياضي » فريق السنة »
6 – رضوان الحيمر »مدرب السنة »
7 – بشرى كربوبي »حكمة السنة« 

8 – عادل المدني »مدير رياضي السنة »
9 – عبد اللطيف فدواش« صحفي السنة »

10 – المرحوم نور الدين ديان »مصور السنة » 
لسميرة القوني الكاتبة العام للجامعة الملكية  تكريم خاص:    -

المغربية للمسايفة.

تسع ميداليات للمنتخب المغربي في 
كأس العالم للكيك بوكسينغ 

أحرز المنتخب المغربي الرديف تسع ميداليات )1 ذهبية 1 فضية 7 
برونزية(، خالل كأس العالم لرياضات الكيك بوكسينغ، التي احتضنتها 

مدينة إسطنبول التركية من 12 إلى 15 ماي الجاري. 
)وزن  محسون  ياسين  لمحمد  الذهبية  الميدالية  وع���ادت 
ال��دور  في  تغلبه  بعد  وذل��ك  الالوكيك،  لصنف  كلغ(   67 من  أق��ل 
سوبين  يوزين  للتركي  وتجاوزه  جواد  حسن  العراقي  على  األول 
قبل  إم��ر،  ك��ورك��م��از  التركي  على  النهاية  نصف  ف��ي  تفوقه  ث��م 
ه��ازان. كاركوز  اآلخ��ر  التركي  على  النهاية  مباراة  في  يفوز   أن 

بوفار  محسن  الالعب  نصيب  من  فكانت  الفضية  الميدالية  أم��ا 
فوزه  عقب  وذل��ك  كونتاكت،  الفول  لصنف  كلغ(   54 من  أقل  )وزن 
نصف  في  ثم  كان  محمد  البستانلي  التركي  على  األول  ال��دور  في 
يتعثر  أن  قبل  بوكباساروف،  طالكا  الكازاخستاني  على  النهاية 
موريس. ج��زر  من  ميشال  فابريس  أم��ام  النهائية  المباراة   في 

وانتزع الميداليات البرونزية السبع كل من حمزة الحيمر المشارك )وزن 
أقل من 71 كلغ( وسلمى أجبور )وزن أقل من 60 كلغ( وأميمة أبيدة )وزن 
أقل من 60 كلغ( وكوثر باعراب )وزن أقل من 65 كلغ( والطاهري عثمان 
)وزن أقل من 75 كلغ( في صنف الالوكيك، ثم ريما ريحان )وزن أقل من 60 
 كلغ( ورضا الحمزاوي )وزن أقل من 67 كلغ( في صنف الفول كونتاكت.
وعرفت منافسات كأس العالم مشاركة أكثر من 3200 العبا و العبة 

ينتمون إلى 43 بلدا من مختلف بقاع العالم.

خلص اجتماع المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي، الذي انعقد 
مساء أول أمس االثنين، إلى ضرورة تقديم استقالة جماعية بنهاية الموسم 
الكروي الجاري، وتحويل الجمع العام العادي إلى جمع انتخابي يتم خالله 
اختيار مجموعة قيادة جديدة، بعدما فشل المكتب الحالي في نيل إجماع 
الشعب الرجاوي، حيث تلقى سهام انتقادات متتالية، بفعل عدم توفقه في 
العديد منن االختيارات التي أقدم عليها، ما يهدد الفريق بالخروج خالي 

الوفاض هذا الموسم.
وحسب بالغ مقتضب عممه الفريق األخضر على موقعه الرسمي، 

فإن اجتماع االثنين، الذي جرى بعد سويعات من الهزيمة غير المنتظرة 
أمام سريع وادي زم، أكبر المهددين بخطر النزول إلى القسم الثاني، كانت 
غاية المكتب المسير منه هي دراسة »الوضعية الحالية وتقييم حصيلته من 
تاريخ الجمع العام المنعقد في 28 أكتوبر من سنة 2021 وإلى غاية يومه.«

وأضاف البالغ أنه بعد »تبادل وجهات النظر بين أعضاء المكتب المديري 
وتدارس تداعيات الوضعية االستثنائية الحالية، التي يعيشها النادي، 
وأخذا بعين االعتبار المصلحة العليا للفريق، قرر المكتب المديري تقديم 
استقالته الجماعية نهاية الموسم الحالي، والدعوة لعقد جمع عام انتخابي«.

هذا  النقاشات خالل  فإن  الرجاوي،  البيت  داخل  من  وحسب مصادر 
االجتماع كانت عاصفة، إذ تقدم خمسة أعضاء باستقالتهم، ويتعلق األمر 
بكل من الكاتب العام عصام اإلبراهيمي والناطق الرسمي عبد اإلله إبراهيمي 
ونائب الرئيس سفيان السعيدي ومحمد وسيل، نائب الكاتب العام، ولطفي، 
رغم أن الرئيس أنيس محفوظ حاول جاهدا ثنيهم عن قرارهم، وتأجيله إلى 
حين نهاية الموسم، حتى يكون الرحيل جماعيا، لكنهم تشبثوا بمواقفهم، 

واعتبروا أن مهامهم داخل المكتب المسير انتهت في اجتماع االثنين.
الفريق،  إلى مستقبل  أن االجتماع تطرق أيضا  إلى  ولفتت مصادرنا 
وخاصة ما يتعلق بإبرام الصفقات وتمديد العقود، حيث طالب البعض 
بتفادي أي قرارات يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية على مستقبل الرجاء، 
مقترحا أن تكون باستشارة مع األطراف، التي ستتحمل المسؤولية في 

المرحلة المقبلة.
وستكون مهمة ما تبقى من المكتب المديري محددة في تصريف األعمال 
إلى حين انتخاب إدارة جديدة، والحرص على توفير حاجيات الفريق األول 
وباقي فرق الرجاء حتى نهاية الموسم، دون اإلقدام على خطوات يمكن أن 
تفجر غضب المناصرين، الذين عبروا غير ما مرة عن استيائهم من الطريقة 
التي يتم بها تدبير أمور الفريق، الذي وجد نفسه يؤدي ضريبة عدم تجانس 
المكتب المديري، حيث استأثر بالقرارات عدد محدود من المسيرين، فيما 

تحول باقي األعضاء إلى مجرد ديكور يؤثث الفضاء األخضر.
وكانت الهزيمة التي مني بها الرجاء أمام سريع وادي زم بمثابة القشة 

التي قصمت ظهر البعير، إذ تعالت أصوات االحتجاج، داعية المكتب المسير 
إلي الرحيل الفوري، كما انهالت على الالعبين موجة انتقادات الذعة، بعدما 
تقلصت حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب، حيث سيجد نفسه متخلفا 
بفارق ست نقط عن الغريم الوداد في حال انتصاره في مبارتيه المؤجلتين.
وفي سياق متصل، تلقت إدارة الفريق ضربة موجعة من االتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم، بعدما قرر معاقبته بسبب سوء السلوك، على خلفية إلقاء أنصاره 
أشياء صلبة على أرضية الملعب، وإشعال الشهب االصطناعية والمفرقعات 
النارية وأشعة الليزر في المواجهة التي جمعته باألهلي المصري برسم 
إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، باإلضافة إلى تجاوز سعة الملعب 
بشكل كبير، األمر الذي خرق قواعد السالمة. كما فرض عليه غرامة مالية 
بقيمة 24 ألف دوالر، الستخدام الدخان والقنابل والليزر ورمي الزجاجات؛ 

وأخرى بقيمة  20 ألف دوالر لفشله في االلتزام بالتدابير األمنية.
ونال فريق الوداد بدوره حظه من العقوبة، بسبب سوء السلوك خالل 

مباراة شباب بلوزداد في الدور ربع النهائي.
وكانت جماهير الوداد قد  اقتحمت أرض الملعب لالحتفال بالتأهل، 
وأمطرت أرضية الملعب بالمقذوفات، ما كلف النادي غرامة مالية قدرها 
8 آالف دوالر أمريكي بسبب رمي القنينات، وأخرى بقيمة 10 آالف دوالر 

القتحام الجماهير الملعب، وعدم االلتزام باإلجراءات األمنية.
وأكد الكاف على أنه في حال عدم االمتثال لهذه التعليمات، ستقوم لجنة 
االنضباط بفرض عقوبة باللعب دون جمهور، في مباراتي الوداد المقبلتين.

إبراهيم العماري

الرجاء يقترب من طي مرحلة ما بعد الرئيس محفوظ

ا�ستقالة 
جماعية للمكتب 

المديري في 
نهاية المو�سم 
ورحيل فوري 

لخم�سة اأع�ساء

رجة كبيرة داخل الرجاء البيضاوي

القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  كشفت 
أول أمس االثنين، عن برنامج مباريات المنتخب 
الوطني خالل شهر يونيو القادم، المندرج ضمن 
استعداداته لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وكذلك 
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا – الكوت 

ديفوار 2023.
المنتخب  بأن  لها  بالغ  في  الجامعة  وأف��ادت 
خالل  إع��دادي  تجمع  في  سيدخل  األول  الوطني 

نهاية  من  ابتداء  المقبلة،  الدولي  التوقف  فترة 
شهر  منتصف  غاية  وإل��ى  ال��ج��اري  م��اي  شهر 
يونيو المقبل، حيث ستخوض العناصر الوطنية 
خاللها ثالث مباريات، منها مباراة ودية واحدة 
ومبارتان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 
الجامعة  وأوضحت   .2023 ديفوار  الكوت  لألمم 
 ،2022 العالم قطر  لنهائيات كأس  أنه استعدادا 
سيجري المنتخب الوطني مباراة ودية أمام نظيره 

من الواليات المتحدة األمريكية، يوم األربعاء فاتح 
بمدينة   TQL ملعب  أرضية  على  المقبل  يونيو 
سينسيناتي بوالية أوهايو األمريكية، ابتداء من 
الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وفي إطار التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لألمم 
الكوت ديفوار 2023 عن المجموعة الحادية عشرة، 
األولى،  الجولة  عن  الوطنية  العناصر  ستواجه 
 09 الخميس  يوم  وذلك  إفريقيا،  جنوب  منتخب 

مساء،  الثامنة  الساعة  من  ابتداء  المقبل  يونيو 
بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بمدينة 

الرباط.
وتجرى مباراة الجولة الثانية من نفس التصفيات 
بين أسود األطلس ومنتخب ليبيريا على أرضية 
الدار  بمدينة  الخامس  محمد  الرياضي  المركب 
البيضاء، يوم االثنين 13 يونيو المقبل ابتداء من 

الساعة الثامنة مساء.

ثالث مباريات للمنتخب الوطني في شهر يونيو 

االتحاد االشتراكي

من المقرر أن تتوجه بعثة نهضة بركان، صباح 
يومه األربعاء، إلى نيجيريا من أجل خوض نهائي 
كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، على أرضية 
ملعب أويو )نيجيريا(، حيث سيكون على موعد مع 
أورالندو بيراتس الجنوب إفريقي، الذي تأهل على 
حساب فريق أهلي طرابلس الليبي )الذهاب 2 – 0، 

واإلياب 0 – 1(.
وسيلعب النادي البرتقالي نهائي كأس ال�«كاف« 
للمرة الثالثة في تاريخه، بعد خسارته في نهائي 
2019 أمام الزمالك، وفوزه في آخر سنة 2020 على 

حساب فريق »بيراميدز« المصري.
فلورن  القدم،  لكرة  بركان  نهضة  م��درب  وك��ان 
حققه  الذي  الساحق  الفوز  أن  اعتبر  قد  إيبنغي، 
الكونغولي بنتيجة  فريقه على »تي بي مازمبي« 
)4 – 1  في مباراة إياب نصف النهائي(، وتأهله 
إلى نهائي هذه المنافسة، كان ثمرة التركيز الذهني 

الذي أبان عنه العبو الفريق البركاني.
التي  اإلياب  التي أعقبت مباراة  الندوة الصحفية  وقال خالل 

جرت، مساء األحد، على أرضية الملعب البلدي ببركان، »أعتقد 
أنه من الناحية الذهنية كنا حاضرين بشكل جيد )...(، طلبت من 
الالعبين أن يظلوا هادئين للغاية بغض النظر عن أي شيء، وأن 

يركزوا على المباراة، ألننا كنا نلعب من أجل الفوز«.
طريق  عن  التسجيل  البرتقالي  الفريق  وافتتح 
الالعب بكر الهاللي في الدقيقة العاشرة، فيما عادل 
فيليبس كينزومبي النتيجة بعدها بدقيقة واحدة.

وفي الشوط الثاني، كانت المباراة لصالح النهضة 
البركانية بعد توقيع العربي ناجي في حدود الدقيقة 
)79(، قبل أن يسجل الالعب يوسف الفحلي هدفين 

في )د88(، و)د90 + 6(.
ألداء  ارتياحه  عن  عبر  الذي  إيبنغي،  وأض��اف 
العبيه، »بدأنا المباراة كما ينبغي، ثم عادل مازمبي 
النتيجة بفضل خطأ فردي، لكننا لم نشعر بالخوف 
)...( كنا قادرين على االحتفاظ بالكرة، وخلق الفرص 

وتسجيل األهداف«.
وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز فريق »تي 

بي مازمبي« الكونغولي بهدف دون رد.
القدم  »كرة  أن  البركانية  النهضة  مدرب  وتابع 
هي التركيز الذهني قبل كل شيء. ولقد ركزنا فقط 
سنشرع  تأهلنا،  وبعد  واآلن  اإلياب.  مباراة  على 
على الفور في االستعداد للنهائي ونحاول تحليل 

خصمنا المقبل«.

نهضة بركان يتوجه اليوم إلى نيجيريا بحثا عن كأس الكاف

الـريـــاضي
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »االزدواجية« مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرمايشوالاأليام

151604:4613:3217:1120:3021:56اإلثنين

161704:4513:3217:1120:3021:57الثالثاء

171804:4413:3217:1120:3121:58األربعاء

181904:4313:3217:1120:3221:59الخميس

192004:4213:3217:1120:3322:00الجمعة

202104:4113:3217:1120:3322:01السبت

212204:4013:3217:1120:3422:02األحد
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خاص

n مكتب الرباط:

عبد الحق الريحاني

عضو  بلحاج،  ايت  الدين  نور  النائب  وجه 
سؤاال  النواب،  بمجلس  االشتراكي  الفريق 
كتابيا إلى وزير الصحة والحماية االجتماعية 
اإلقليمي  للمستشفى  املزرية  الوضعية  حول 

بقلعة السراغنة.
وأكد النائب االشتراكي في ذات السؤال أنه 
برنامجها  في  الحكومة  تلتزم  الذي  الوقت  في 
الصحي،  القطاع  منظومة  بإصالح  الحكومي، 
وضعا  يعيش  السراغنة،  قلعة  إقليم  اليزال 
صحيا مزريا، حيث تحول املستشفى اإلقليمي 
وحاجة  تتالءم  ال  ومتآكلة،  قديمة  بناية  إلى 
غياب  أصبح  بل  واملواطنني،  املواطنات 
التجهيزات األساسية الضرورية ونقص األطقم 
الطبية وشبه الطبية، السمة البارزة في اآلونة 

األخيرة.
وأضاف النائب ايت الحاج، ورغم ذلك، تعرف 
هذه البناية املتآكلة، توافد عدد كبير للمرضى 
يتطلب،  الذي  األمر  اإلقليم،  وخارج  داخل  من 
جديد  إقليمي  مستشفى  إحداث  وبعجل، 
الديمغرافي  والنمو  تتالءم  حديثة  بمواصفات 
الكبيرة  واألعداد  اإلقليم  لساكنة  املتزايد 
السيما  املستشفى،  على  املتوافدين  للمرضى 
وجهة  السراغنة  لقلعة  اإلقليمي  املجلس  وأن 
»جاسم  مؤسسة  إلى  إضافة  آسفي،  مراكش 
لبناء هذا  القطرية قد أبدوا رغبتهم  بن حمد« 

املرفق الحيوي الهام.
وعلى هذا األساس، ساءل النائب االشتراكي 
الوزير، عن اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة 
بقلعة  جديد  إقليمي  مستشفى  إلحداث 

السراغنة، وعن اآلجال الزمنية لذلك.
ومن جهتها، وجهت النائبة عائشة الكرجي 
والصناعة  السياحة  وزيرة  إلى  شفويا  سؤاال 
والتضامني   االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 
خالل الجلسة العامة املتعلقة باألسئلة الشفوية 
بالقطاع  النهوض  حول  النواب،  بمجلس 
شركات  مع  العالم  مغاربة  ومعاناة  السياحي 

النقل.
هذا  خالل  من  االشتراكية  النائبة  وأكدت 
السؤال، أنه ال يمكن الحديث عن إقالع حقيقي 
والسياح  العالم  ومغاربة  السياحي  للقطاع 
يجدون أنفسهم ضحايا شركات النقل البحري 
بني  والتجانس  االلتقائية  وعدم  والجوي 

مختلف البرامج واملتدخلني.
تذكرة  تكلفة  أن  الكرجي،  النائبة  وأوضحت 
منت  على  أشخاص  لثالثة  فقط  ذهابا  الباخرة 
أورو،   314 تصل  وطنجة  طريفة  بني  سيارة 
دون احتساب الرسوم، وبني الجزيرة الخضراء 
وطنجة املتوسط 276 أورو، في الوقت الذي ال 
تتجاوز فيه تكلفة الباخرة لنفس العائلة 198 

بني  أورو  و159  وإيبيزا،  برشلونة  بني  أورو 
بني  املسافة  أن  العلم  مع  ومايوركا،  برشلونة 
برشلونة والجزر السالفة الذكر كبيرة جدا وال 
يمكن مقارنتها بمضيق جبل طارق، ”والتذاكر 

حجة ملموسة “.
على  “نحن  االشتراكية،  النائبة  وأضافت 
اختبار  إلغاء  عدم  إن  »مرحبا«،  عملية  أبواب 
240 مليار سنتيم  أزيد من  الذي يضخ   PCR
في خزينة املختبرات والشركات األجنبية، وكان 
يستفيدوا  أن  العالم  مغاربة  عائالت  بامكان 
منها، في إطار التضامن الذي يميز هذه الفئة 

وارتباطها ببلدها وجذورها” .
مغاربة  أن  إلى  الكرجي،  النائبة  وأشارت 
العالم الذين يساهمون بشكل فعال في تنشيط 
“بحكرة  يشعرون  بالبالد  السياحية  املنظومة 
كبيرة” نتيجة لعدد من القرارات غير املنطقية، 
أصبحت بالنسبة لهم عملية  وعملية »مرحبا« 
دبر   ”،  ” فبحرك  عوم   ”  ،  ” فحالك  سير   ”

محاينك“.

وعلى هذا األساس والحيثيات، ساءلت النائبة 
االشتراكية، الوزيرة، عن ماهية السياسة التي 
بالقطاع  النهوض  أجل  من  الوزارة  اتخذتها 
في  والعاملني  املستثمرين  وحماية  السياحي 

القطاع .
االشتراكية  النائبة  وجهت  جانبها  ومن 
وزير  إلى  كتابيا   سؤاال  السالسي  خدوج 
الداخلية حول تهيئة الطريق املنطلق من منطقة 
خندق حجر واملنفتح على الطريق املؤدية إلى 

غفساي بإقليم تاونات.
السؤال،  ذات  السالسي في  النائبة  وأوردت 
أن سكان الدواوير  يعانون من وعورة الطريق 
من  سواء  يوميا  يستعملونه  فهم  املسلك،  أو 
مدارسهم  إلى  والتالميذ  التلميذات  تنقل  أجل 
ثالثاء  كل  األسبوعي  السوق  إلى  الساكنة  أو 
من  مجموعة  إلى  الضروري  التوجه  قصد  أو 
املستوصف،  الشباب،  العمومية)دار  املرافق 
في  املوجودة  مثال(  النسوي  النادي  الجماعة، 

املركز املسمى »كالز«. 

في  طريق  أنه  االشتراكية،  النائبة  وأضافت 
اسمها  منطقة  من  ينطلق  وعرة  جبلية  منطقة 
حيان،  بني  الدواوير:  عبر  ويمر  حجر  خندق 
حيث  بوتيلة.  عني  خشب،  ظهر  سولة،  خندق 
الطريق  على  النقطة  هذه  عند  املسلك  ينفتح 

املؤدية إلى غفساي.
وفي ذات السياق، أبرزت النائبة السالسي، 
هذه  عبر  تهيئتها  املراد  الطريق  طول  أن 
الدواوير مرسومة ومستعملة من طرف الساكنة 
على عالتها ويتراوح طولها حسب الساكنة ما 
أن  الساكنة  وتعتبر  كيلومترات،  8و10  بني 
االستجابة لهذا املطلب جزء من حل مشاكلهم 
وفك عزلتهم والتخفيف من معاناتهم في وسط 

قروي جبلي صعب.
وعلى هذه األسس، ساءلت النائبة االشتراكية، 
الوزير، عن اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة 
لفك العزلة عن هذه الساكنة عبر تهيئة الطريق 
على  واملنفتح  منطقة خندق حجر  من  املنطلق 

الطريق املؤدية إلى غفساي بإقليم تاونات.

الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

نور الدين اآيت بلحاج: الو�سعية املزرية للم�ست�سفى الإقليمي بقلعة ال�سراغنة
عائ�سة الكرجي: النهو�ض بالقطاع ال�سياحي وحماية امل�ستثمرين والعاملني يف القطاع
خدوج ال�سال�سي: تهيئة الطريق املنطلقة من منطقة خندق حجر 

واملنفتحة على الطريق املوؤدية اإىل غف�ساي باإقليم تاونات

اليمكن الحديث عن 
إقالع حقيقي للقطاع 

السياحي ومغاربة 
العالم والسياح 

يجدون أنفسهم 
ضحايا شركات النقل 

البحري والجوي وعدم 
االلتقائية والتجانس 
بين مختلف البرامج 

والمتدخلين

ودعا محمد مالل باسم 
الفريق االشتراكي، 

رئيس المجلس إلى 
إدراج هذه النازلة في 
جدول أعمال مكتب 

مجلس النواب، وكذلك 
الدعوة إلى إجتماع 

ندوة الرؤساء من أجل 
تدارس هذه الوضعية 

والخروج بإتفاق حول 
هذه الواقعة

االمازيغية حكرا على البرلمانيين والحكومة ومنع المواطنين من الترجمة الفورية

حممد مالل ينتف�ض �سد احتقار احلكومة ملقرتحات القوانني التي تتقدم بها املعار�سة
n محمد الطالبي الرباط 

فجر البرملاني محمد مالل قضية خطيرة ترتبط باستقاللية 
الحكومة  باحتقار  عالقة  على  الدستورية  املؤسسات 
مجرد  إلى  تغولي،  بشكل  وتحويلها،  البرملانية   للمؤسسة 
غرفة تسجيل، في تجاوز خطير للدستور وتطاول على دور 
إلى ساعي  املجلس  التشريعية وتحويل مؤسسة  املؤسسة 

بريد .
وشدد محمد مالل، خالل جلسة األسئلة الشفهية بمجلس 
أن رؤساء  2022، على  16 ماي  االثنني  أول أمس  النواب، 
النواب،  مجلس  رئيس  قبل  من  بمراسلة  توصلوا  اللجان 
مقترحات  من  مجموعة  رفضت  الحكومة  أن  فيها  يخبر 
الداخلي ملجلس  النظام  القوانني، في خرق واضح لفصول 
النواب، وكذلك الدستور الذي يتحدث عن مبدأ فصل السلط.
مسايرة  وكذلك  النازلة،  هذه  االشتراكي  الفريق  وشجب 

رئاسة مجلس النواب لهذه السابقة في العمل البرملاني. 
ودعا محمد مالل، باسم الفريق االشتراكي، رئيس املجلس 
إلى إدراج هذه النازلة في جدول أعمال مكتب مجلس النواب، 
تدارس  الرؤساء من أجل  ندوة  إلى اجتماع  الدعوة  وكذلك 

هذه الوضعية والخروج باتفاق حول هذه الواقعة.
واستند الفريق االشتراكي، في إثارة هذه الوضعية، إلى 
فصول  خاصة  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام  مقتضيات 

151، 170،171، و 176و 177. 
أن  أباكريم،  النزهة  االتحادية  النائبة  أكدت  وبدورها، 
الفريق االشتراكي كان من املطالبني واليزال بتوفير الترجمة 
بمجلس  العمومية  الجلسات  خالل  لألمازيغية  الفورية 

النواب، ملا في ذلك من تفعيل للدستور.
إلى  األمازيغية  من  سواء  الترجمة  هذه  بأن  وسجلت 
البرملان  قبة  داخل  للوزراء  فقط  العكس، مؤمنة  أو  العربية 
والنواب البرملانيني لكن املواطنني املعنيني بها بقوا خارج 

التغطية.
وأكدت املتحدثة، أنه بهذا اإلجراء تكرس رئاسة املجلس 
التمييز بني املواطنني ومن يمثلهم داخل البرملان، وفيه كذلك 
هدر للمال العام، مطالبة باعتماد نظام ترجمة حقيقي ومبتكر 

لضمان حق املواطنني ببالدنا املتعددة الروافد والثقافات.
نقط  عبر  حادا  نقاشا  انطالقها،  حني  الجلسة،  وعرفت 
نظام عديدة حول سير أشغالها وتالسنا بني بعض نواب 

األغلبية واملعارضة. محمد ملالل
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إغالق  على  عامني  من  أكثر  بعد 
معبر باب سبتة، جرى أمس الثالثاء 
الحدود  17 ماي الجاري، إعادة فتح 
الوهمية الفاصلة بني املغرب والتراب 
السبتي املحتل، حيث شرع مستعملو 
هذا املعبر  في الدخول والخروج من 

وإلى الثغر املحتل.
املغربية  السلطات  عملت  وقد 
باملدينة  اإلسبانية  ونظيرتها 
في  املعبر  أبواب  فتح  على  املحتلة، 
ليال  عشرة  الحادية  الساعة  حدود 
عشرة  الثانية   ( املغربي  بالتوقيت 
لتعلن   ) االسباني  بالتوقيت  ليال 
لهذا  الروح  عودة  عن  رسمي  بشكل 
لعشرات  والسماح  الوهمي،  املعبر 
الراجلني  من  واملئات  السيارات 
الستعماله، بعدما تم إغالقه يوم 13 
مارس 2020، ليظل مغلقا طيلة هذه 
املدة، وتظل معه آمال مستعملي هذا 
املعبر معلقة إلى غاية أمس الثالثاء.

عودة الروح 

لباب سبتة

حج العديد من املغاربة السبتيني، 
معبر  إلى  االثنني،  يوم  زوال  منذ 
حدث  معاينة  أجل  من  »طارخال«، 
الجانب  بني  البرية  الحدود  فتح 
املعبر  شد  كما  والسبتي،  املغربي 
العاملية  القنوات  من  العديد  أنظار 
ووسائل اإلعالم املغربية واإلسبانية، 
في  الهام  الحدث  لهذا  وثقت  التي 

تاريخ العالقات املغربية اإلسبانية.

بني  لالتفاق  وتنفيذا  وهكذا 
بالعبور  سمح  وإسبانيا  املغرب 
بدول  القاطنني  للمواطنني  فقط 
االتحاد األوروبي، حاملي الجنسيات 
بهذه  اإلقامة  بطائق  أو  األوروبية 
تأشيرات  لحاملي  وكذا  الدول، 
والتي  أولى،  كمرحلة  »شينغن«، 
أن  على  الجاري،  ماي   31 إلى  تمتد 
الحدود  الثانية عمال  املرحلة  تشمل 
املعترف بهم قانونيا لدخول املدينتني 

من خالل نفس املعابر.
كما أن السلطات املغربية وخاصة 
صارم  بشكل  تطبق  الصحية،  منها 
الصحي  والبروتوكول  الشروط 
حيث  الوطني،  التراب  إلى  للولوج 
الذي  التلقيح،  جواز  إما  تشترط 
إلى  بالدخول  الراغب  أن  يثبت 
برا استكمل جرعات  املغربي  التراب 
السلبية  أو النتيجة  الثالث،  التلقيح 

.PCR الختبار

أكثر من ألف شخص 
و305 سيارات 
استعملوا المعبر في 
ظرف 12 ساعة

وقد تمكن، في أقل من 12 ساعة، 
أكثر من ألف شخص و 305 سيارات 
من الدخول والخروج من مدينة سبتة 
املحتلة عبر باب سبتة، مباشرة بعدة 
الوهمي  الحدودي  املعبر  فتح  إعادة 

صبيحة يوم الثالثاء.

حكومة  ملندوبية  بالغ  وبحسب 
 827 فإن  املحتلة،  سبتة  مدينة 
من  تمكنوا  سيارة   171 و  شخصا 
الدخول إلى مدينة سبتة املحتلة عبر 
املدينة  من  خرج  فيما  املعبر،  ذات 
الحدودية  النقطة  ذات  عبر  السليبة 
الوهمية 318 شخصا و134 سيارة.

عددا  فإن  ذاته،  البالغ  وبحسب 
ينتظرون  األشخاص  من  كبيرا 
املغربي،  التراب  إلى  للدخول  دورهم 
في أجواء احتفالية وبمشاعر الفرحة 
الثغر  لسكان  املهم  املنفذ  هذا  بفتح 

املحتل.
السلطات  أن  إلى  البالغ  وأشار 
أي  دخول  ستمنع  اإلسبانية  األمنية 
من  واملشتريات  املقتنيات  من  نوع 

املغرب، وسيتم حجزها.

رسالة بيدرو سانشيز 
إلى جاللة الملك 
مهدت الطريق نحو 
فتح معبر باب سبتة

شهر  من  أكثر  ومنذ  وهكذا، 
وإسبانيا  املغرب  بني  واملفاوضات 
جارية بهدف تدبير عملية فتح املعبر، 
جاللة  استقبال  بعد  مباشرة  وذلك 
امللك محمد السادس لرئيس الحكومة 
بالرباط  سانشيز  بيدرو  اإلسبانية 
عبر  حيث  املنصرم،  الشهر  مطلع 
املغرب عن انزياحه للعامل اإلنساني 
خاصة  العملية،  لهذه  تدبيره  في 
السبتية  العائالت  من  العديد  وأن 

واجتماعية  عائلية  ارتباطات  لها 
سبتة  باب  معبر  ويعد  باملنطقة، 
املنفذ الوحيد لتواصلها مع محيطها 
العائلي، وهو ما يفسر النزوح الكبير 
من  لعدد  الثالثاء،  أمس  عرفه،  الذي 
املغاربة السبتيني من أجل التأكد من 

عملية فتح املعبر.
الذي  املشترك  البيان  مهد  وقد 
لرئيس  التاريخية  الزيارة  أعقب 
للمغرب،  اإلسبانية  الحكومة 
الطريق  امللك،  جاللة  مع  ومحادثاته 
الدفء  وعودة  البرية،  املعابر  لفتح 
اإلسبانية،  املغربية  العالقات  إلى 
من  املوجهة  بعد الرسالة  خاصة 

بيدرو  اإلسبانية  الحكومة  رئيس 
محمد  امللك  جاللة  إلى  سانتشيز 
 ،2022 مارس   14 يوم  السادس 
جاللته  بني  الهاتفية  واملحادثة 
ورئيس الحكومة اإلسبانية، يوم 31 
جديدة  صفحة  فتحت  التي  مارس، 
املغربية  اململكة  بني  العالقات  في 
كتلة  وأذابت  اإلسبانية،  واململكة 
العالقات  على   طغت  التي  الجليد 
خاصة  البلدين،  بني  الديبلوماسية 
بعد استقبال إسبانيا لزعيم الجبهة 

الوهمية »البوليزاريو«.

المغرب يقطع 
مع عودة التهريب 
المعيشي ومنطقة 
األنشطة االقتصادية 
بالفنيدق البديل 
الواقعي

هذه  إلى  الحياة  عودة  ورغم 
يعني  ال  ذلك  أن  إال  الوهمية  املعابر 
عليه  كان  ما  إلى  سيعود  الحال  أن 
في  املغرب  حسم  بعدما  سابقا، 
مصير هذين املعبرين، خاصة القطع 
التي  املعيشي،  التهريب  ظاهرة  مع 
وإنسانيا  اجتماعيا  عبئا  شكلت 
إذا  خاصة  املغرب،  على  واقتصاديا 
املغربية  الجمارك  عائدات  أن  علمنا 
بأكثر  زادت  اإلحصائيات  آخر  وفق 
من 4 ماليير درهم، منذ إغالق معبري 

الذل باب سبتة وبني نصار
إغالق  ومنذ  املغرب،  عمل  وقد 

إلنهاء  وتوجهه  سبتة  باب  معبر 
مشكل التهريب املعيشي، على إيجاد 
ماء  تحفظ  واقعية  اقتصادية  بدائل 
مذالت  من  املواطنني  وتحمي  الوجه 
تشكل  كانت  والتي  اليومية،  املعبر 
وصمة عار في جبني املغرب ومأساة 
خلق  خالل  من  ألبنائه،  حقيقية 
بمدينة  مندمجة  اقتصادية  منطقة 
منطقة  افتتاح  جرى  حيث  الفنيدق، 
مع  باملحاذاة  االقتصادية  األنشطة 
فبراير   12 يوم  سبتة،  باب  معبر 
2022، ويندرج هذا املشروع في إطار 
البرنامج املندمج للتنمية االقتصادية 
وعمالة  تطوان  إلقليم  واالجتماعية 

املضيق – الفنيدق.
سابق  وقت  في  جرى  كما 
درهم  مليون   66 حوالي  تخصيص 
املنطقة  هذه  إلنجاز  أول  كشطر 
إنجاز  يتم  أن  على  االقتصادية، 
التكلفة  وتبلغ  الحقا،  الثاني  الشطر 
ما  املشروع  لهذا  اإلجمالية  املالية 
تشمل  درهم  مليون   200 مجموعه 
سيتم  واألشغال،  الدراسة  نفقات 
تمويلها على مدى ثالث سنوات من 
2020 إلى غاية 2022 من لدن أربعة 
وزارة  تتقدمهم  مساهمني  شركاء 
درهم،  مليون   70 بحوالي  الداخلية 
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد 
درهم،  مليون   40 واألخضر  الرقمي 
 80 الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة 
مليون درهم عالوة على وكالة تنمية 

أقاليم الشمال 10 ماليني درهم.
الفضاء  هذا  إنجاز   وسيتم 
إجمالية  مساحة  على  االقتصادي 

ستساهم  التي  هكتارات،   10 تفوق 
في خلق 1000 منصب شغل مباشر 

و 2000 منصب شغل غير مباشر 
إلى  باإلضافة  اللوجيستيك،  في 
مناصب الشغل املحدثة في األسواق 
األمر  ويتعلق  املنطقة،  من  القريبة 

بأسواق املضيق الفنيدق وتطوان.
وإنعاش  تنمية  وكالة  عملت  كما 
أقاليم الشمال منذ فترة على تجاوز 
التأخر الكبير في إقامة هذا املشروع 
حيز  إلى  إخراجه  في  والتسريع 

الوجود في أقرب وقت ممكن.
جمعيات  من  العديد  وكانت 
والتنسيقيات  املدني  املجتمع 
واملضيق  الفنيدق  بمدن  الحقوقية 
وتطوان قد دقت ناقوس الخطر طيلة 
التداعيات  جراء  املاضية  األشهر 
دون  سبتة  باب  معبر  إلغالق  املقلقة 
الناجعة  االقتصادية  البدائل  إيجاد 
للساكنة، خصوصا مع تفشي جائحة 
والتي  املستجد  كورونا  فيروس 
الوضعية  على  كبير  بشكل  أثرت 
للساكنة  واالجتماعية  االقتصادية 
اقتصادي  ركود  بحصول  وعجلت 

غير مسبوق باملنطقة.
إلى  املعنية  املنظمات  ودعت 
التسريع بإخراج املنطقة االقتصادية 
وتوفير  الوجود  حيز  إلى  بالفنيدق 
املحلية  للساكنة  الالزمة  الضمانات 
هذا  داخل  شغل  مناصب  بإيجاد 
تحفيز  مع  االقتصادي،  الفضاء 
املقاولة الصغيرة واملتوسطة املحلية 
شباب  لفائدة  شغل  مناصب  لخلق 

املنطقة.

املرحلة الأوىل ت�سمح بعبور القاطنني بدول 
الحتاد الأوروبي، حاملي اجلن�سيات الأوروبية اأو بطائق

 الإقامة بهذه الدول، وكذا حاملي تاأ�سريات �سينغن

عودة الروح إلى معبر باب سبتة

جواز التلقيح
 مع إثبات 

االستفادة من 
الجرعة الثالثة 

أو نتيجة 
سلبية من 

  »PCR« اختبار
شرط أساسي 

لدخول 
المغرب

نهاية 
التهريب 

المعيشي بدائل 
اقتصادية واقعية 
تحفظ ماء الوجه 

وتحمي المواطنين 
من مذالت المعبر 
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع حقوق 
مشاعة في عقار غير محفظ 

باملزاد العلني
ملف حجز عقاري عدد: 

2021/12
لفائدة: محمد الصالحي 
عنوانه شارع املقاومة 
الحي القديم بني درار

تنوب عنه األستاذة نادية 
الصحمودي املحامية بهيئة 

وجدة
ضد: عبد الرحيم مجني 

عنوانه حي النجد بني درار
العموم  علم  في  ليكن 
األربعاء  يوم  سيقع  أنه 
الساعة  على   2022/06/08
11 صباحا بقاعة الجلسات 

االبتدائية  باملحكمة   9 رقم 
العلني  باملزاد  بيع  بوجدة، 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
اململوكة  املشاعة  للحقوق 
عبد  الحجز  في  للمطلوب 
وقدرها  مجني  الرحيم 
غير  العقار  في  النصف 
املجد  بحي  الكائن  املحفظ 
 04-06 رقم  الزيتون  زنقة 
عن  عبارة  وهو  درار  بني 
متر   150 مساحته  منزل 
املرافق  جميع  به  مربع 

الضرورية.
وتم تحديد الثمن االفتتاحي 
البيع  عملية  النطالق 
للحقوق  العلني  باملزاد 
للمطلوب  اململوكة  املشاعة 
مجني  محمد  الحجز  في 
مبلغ  في  أعاله  العقار  في 
)مائة  160.000,00درهم 

وستون ألف درهم(.

مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 
من  وللمزيد  العامة. 
على  االطالع  أو  املعلومات 
كناش الشروط أو التحمالت 
يجب  عروض،  تقديم  أو 
الضبط  بكتابة  االتصال 
بوجدة  االبتدائية  باملحكمة 
-مكتب التنفيذ املدني- حيث 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة الجمهور.
ع.س.ن/1720/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التجهيز واملاء 
مديريـة أنظمة املعلومات 

والرقمنة
إعـــالن عن طلب عروض 

مفتـوح بعروض أثمان
03/2022-DSIN :رقـم

في يوم الخميس 16 يونيو 

2022 على الساعة العاشرة 
بقاعة  سيتم  صباحا 
االجتماعات بمديرية أنظمة 
-وزارة  والرقمنة  املعلومات 
ماء  شارع  واملاء،  التجهيز 
-أكدال  بالرباط  العينني 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
على  بناء  مفتوح  عروض 
بــ:  املتعلق  أثمـــان  عروض 

شراء لوازم معلوماتية.
ملـــف  سحــب  يمكن 
كتابة  من  العروض  طلــب 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة   - والرقمنة 
بالرباط شارع ماء   - واملاء، 
العينني -أكدال، ويمكن كذلك 
تحميله إلكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 

درهم  ألف  عشرون  مبلغ: 
)20.000,00درهم(.

محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وستة  سبعمائة  مبلغ:  في 
وثمان  وستمائة  ألف  عشر 
وأربعني  درهم  وسبعون 
سنتيم مع احتساب الرسوم 
مع  )716.678,40درهم 

احتساب الرسوم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  ،34 و148 من   31
رقم 349-12-2 الصادر في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إمــا   *
املضمون  البريد  طريق 
كتابة  إلى  باالستالم  بإفادة 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة  والرقمنة 
ماء  شارع  بالرباط  واملاء، 

العينني - أكدال.
أظرفتهم  إيــداع  إما   *
كتابة  لدى  وصل  مقابل 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة  والرقمنة، 

شارع ماء   - بالرباط  واملاء، 
العينني- أكدال.

مباشرة  تسليمها  إما   *
األظرفة  فتح  لجنة  لرئيس 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفـــة.
* طبقا للمادة 7 من قرار وزير 
20- رقم  واملالية  االقتصاد 

14 املؤرخ في 8 ذي القعدة 
)4سبتمبر2014(،   1435
إيداعها  للمتنافسني  يمكن 
بوابة  عبر  إلكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   5 املادة  في 

االستشارة
ع.س.ن/1723/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم ميدلت

دائرة املشيل
قيادة املشيل
جماعة املشيل

اعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/1

جلسة عمومية
2022/06/20 على  في يوم 
عشرة  الحادية  الساعة 
صباحا، سيتم بمكتب السيد 
فتح  املشيل  جماعة  رئيس 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 
أجل  من  اثمان  عروض 
للسوق  املؤقت  االحتالل 
عن  للبهائم  االسبوعي 
طريق الكراء باملشيل املركز 

جماعة املشيل
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
20000.00درهم  في 

)عشرون الف درهم(.
التقديري  الثمن  حدد 
االحتالل  أجل  من  الشهري 
االسبوعي  للسوق  املؤقت 
باملشيل  الكراء  طريق  عن 
في  املشيل  جماعة  املركز 
درهما)اثنا   22500.00
وخمسمائة  الف  وعشرون 

درهما( شهريا.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الضبط  بمكتب  العروض 
بجماعة املشيل ويمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العموميةعبر  الصفقات 

املوقع اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma

يجب ان يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقا 
27 - 29 - 31 من املرسوم 
الصادر   02.12.349 رقم 
االولى  جمادى   8 في 
مارس   20 املوافق   1434
بالصفقات  املتعلق   2013

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  ايداع  إما   -
الرئيس  بمكتب  وصل 

بجماعة املشيل
طريق  عن  ارسالها  إما   -
بافادة  مضمن  ال  البريد 
باالسلتام الى رئيس جماعة 

املشيل
بوابة  عبر  املشاركة  إما   -

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طبل العروض 
وقبل  الجلسة  بداية.  عند 

فتح االظرفة
الواجب  املثبتة  الوثائق  ان 
املقررة  تلك  هي  االدالءبها 
نظام  من.   7 الفصل  في 

االستشارة.
ع.س.ن /1726/إ.د

ع.س.ن /1724/إد

ع.س.ن /1725/إد

ع.س.ن /1722/إد
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اململكة املغربية
عمـالة إقليم الجـديــدة
دائرة سيدي إسماعيل 
قيادة  أوالد حمــــدان
جمــاعة الشعــــيبات

إعالن عن طلــــب عــروض 
مفــتوح

رقم: 2022/01/الشعيبات
يونيو   14 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة  الساعة  2022 على 
مكتب  في  سيتم  صباحا 
السيد رئي املجلس الجماعي 
فتح  الشعيبات  لجماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
املسالك  أشغال صيانة  ألجل 

الرابط بني:
- ط.ج316 وط.إ3441 مرورا 

بدوار الزكارة؛
الغزاونة  ودوار  ط.ج316   -

بجماعة الشعيبات.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقني  باملكتب  العروض 
كذلك  ويمكن  للجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  تحميله 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في 
مبلغ: خمسة عشر ألف درهم 

)15.000,00درهم(.
محددة  األشغال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وستة  خمسمائة  مبلغ:  في 
درهم  وسبعمائة  آالف 
يجب  )506.700,00درهم(. 
محتوى  من  كل  يكون  أن 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املادتني 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:   
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
رئيس  السيد  بمكتب  وصل، 
الجماعة القروية الشعيبات.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
إما إرسالها الكترونيا عبر   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
من  و13   6 املادة  في  عليها 

نظام االستشارة.   
ع.س.ن/1709/ا.د

*************
اململكــة املغربيــة
وزارة الـداخـلـيــة

عمالــة إقلـيـم الصويــرة
دائرة آيت داود
قيادة بيزضاض
جماعة الزاويت

إعــــالن عن طلب عـروض 
مفتـوح

  BCEZ/02/2022 :رقــم
في يوم  10يونيو 2022 على 
الساعة الثانية والنصف بعد 
جماعة  بمقر  الزوال،سيتم 
الزاويت فتح األظرفة املتعلقة 
ألجل  األثمان  عروض  بطلب 
بناء  معبر بدوار إتروكاي   :

أكني.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  مكتب  من  العروض 
إقليم  الزاويت   جماعة 

الصويرة
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
املؤقتة  الضمانة  حددت   *
درهم   آالف   ثالثة   مبلغ  في 

)3.000,00درهم(.  
األعمال  كلفة  تقدير   *
صاحـب  طرف  من  املعد 
مبــلغ:  في  محدد  املشروع 
)مائة  129.333.00درهـــم 
ثالث  ألف  وعشرون  وتسعة 
مائة وثالثة وثالثون درهم(. 
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني   ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و29   27
في  الصادر   349-12-2
  1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني: 
بمكتب  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الضبط  مقابل وصل بجماعة 

الزاويت 
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
العنوان  إلى  باالستالم 

املذكور.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
البريد اإللكتروني عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

  gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   *
طلبات  فتح  لجنة  لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  العروض 

وقبل فتح األظرفة 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 04 من نظام االستشارة
ع.س.ن/1710/ا.د

*************
اململكــة املغربيــة
وزارة الـداخـلـيــة

عمالــة إقلـيـم الصويــرة
دائرة آيت داود
قيادة بيزضاض
جماعة الزاويت

إعــــالن عن طلب عـروض 
مفتـوح

  BCEZ /01/2022 :رقــم
في يوم 10 يونيو 2022 على 
الساعة الثانية والنصف بعد 
جماعة  بمقر  سيتم  الزوال، 
الزاويت فتح األظرفة املتعلقة 
األثمان ألجل:  عروض  بطلب 
بمنظومة  آبار  أربعة  تجهيز 
بدواوير:  الشمسية  الطاقة 
ابراهيم،  تدوارت،أيت 

تخفيست وأيت بنعامر
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  مكتب  من  العروض 
إقليم  الزاويت   جماعة 

الصويرة. 

الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
  gov.ma

املؤقتة  الضمانة  حددت   *
درهم   آالف  ستة  مبلغ  في 

)6.000,00درهم(.  
األعمال  كلفة  تقدير   *
صاحـب  طرف  من  املعد 
مبــلغ:  في  محدد  املشروع 
هـم  ر د  5 0 4 . 0 0 0 , 0 0
آالف  وأربعة  )خمسمائة 

درهم.( 
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني   ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و29   27
في  الصادر   349-12-2
  1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

أظرفتهم بمكتب  إيداع  إما   *
الضبط  مقابل وصل بجماعة 

الزاويت 
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
العنوان  إلى  باالستالم 

املذكور.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
البريد اإللكتروني عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   *
طلبات  فتح  لجنة  لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  العروض 

وقبل فتح األظرفة 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 04 من نظام االستشارة
ع.س.ن/1711/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية ببركان

مركز القاضي املقيم بأحفير
إعالن عن بيع عقار محفظ 

باملزاد العلني
ملف تنفيذي عقاري عدد: 

 2020/33
لفائدة: فاطمة بنت عبد 

القادر عنوانها زنقة موسى 
بن نصير رقم 31 أحفير

ينوب عنها األستاذ مزغاب 
اليماني محام بهيئة وجدة
ضد: محمد بن أحمد ومن 
معه عنوانهم دوار عيشون 

اغبال
ليكن في علم العموم أنه يوم 
على   2022/07/20 األربعاء 
صباحا  العاشرة  الساعة 
بمركز  البيوعات  بقاعة 
بأحفير،  املقيم  القاضي 
العلني  باملزاد  البيع  سيقع 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
املسمى  امللك  املحفظ  للعقار 
ذو الرسم  »أحفير اعتمان6« 
 O/14340 عدد  العقاري 
تغجيرت  بأحفير  والكائن 
78 سنتيار،  آر   79 مساحته 
وهو عبارة عن قطعة أرضية 
عن  خارجة  بورية  فالحية 

الخاضع لعملية الضم  املدار 
خصبة  بتربة  العقار  ويمتاز 
األحمر  النوع  من  جيدة 
أنواع  لجميع  الصالح 
الفالحات، واملساحة جميعها 
خالية من البنايات واألغراس 
وللعقار واجهة واحدة طولها 
طريق  على  90 متر مفتوحة 
اتساعها  عمومية  فالحية 
القطعة  وسط  في  أمتار   10
بعض  توجد  املذكورة 

شجيرات أشواك السدرة.
االفتتاحي  الثمن  وتم تحديد 
باملزاد  البيع  النطالق 
في  أعاله  للعقار  العلني 
500.000,00درهم  مبلغ 

)خمسمائة ألف درهم(. 
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
تقديم  أو  التحمالت  أو 
االتصال  يجب  عروض، 
بمركز  الضبط  بكتابة 
بأحفير  املقيم  القاضي 
حيث  املدني-  التنفيذ  -مكتب 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة الجمهور.
ع.س.ن/1715/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة
تبليغ حكم بواسطة القيم 

عن طريق اإلشهار 
تطبيقا ملقتضيات الفصل 

441 من ق.م.م
ملف القيم: 25/22

ملف التبليغ: 484/22
ملف مدني استئنافي: 

500/19
األستاذ  طلب  على  بناءا 
املحامي  حفو  سليمان 
إلى  الرامي  وجدة  بهيئة 
التبليغ بواسطة القيم للقرار 
بتاريخ  الصادر   142 عدد 
امللف  في   2020/02/20
للجهة   500/19 عدد  املدني 
النزاع  في  عليها  املحكوم 
العيد  السيد  بني:  القائم 
السيد  مواجهة:  في  حساني 
عنوانه  آخر  ميزوني  روول 
دومال  ديك  زنقة  له:  معروف 
سابقا الكراج املركزي وجدة. 
الصادر  لألمر  تنفيذا  وذلك 
عن رئيس املحكمة االبتدائية 
 2236 رقم  تحت  بوجدة 

وبتاريخ 2021/11/29.

يبلغ القيم القضائي باملحكمة 
للمدعى  بوجدة،  االبتدائية 
عليه أعاله، طبقا لنص املادة 
املسطرة  قانون  من   441
املدنية الحكم اآلتي منطوقه:

وهي  االستئناف  محكمة  إن 
حضوريا  علنيا  تقضي 
النقض  بعد  انتهائيا 

واإلحالة: 
في الشكل: قبول االستئناف

الحكم  بإلغاء  املوضوع:  في 
املستأنف وتصديا التشطيب 
املسجل  الكراء  عقد  على 
1932/04/04 سجل  بتاريخ 
روول  لفائدة   461 عدد   11
العقاري  الرسم  من  ميزوني 
املستأنف  وتحميل   178/0

عليه الصائر.
يشعر القيم القضائي الجهة 
أجل  أن  أعاله  لها  املبلغ 
مدة  نهاية  من  يبتدئ  الطعن 
بسبورة  والتعليق  اإلشهار 
)ثالثون  باملحكمة  اإلعالنات 
يوما(، وأنه بعد مضي األجل 
الطعن  لتقديم  القانوني 
وقابال  نهائيا  الحكم  يصبح 
املادة  لنص  طبقا  للتنفيذ 
املسطرة  قانون  من   441

املدنية. 
ع.س.ن/1719/ا.د

ع.س.ن /1714/إد

ع.س.ن /1718/إدع.س.ن /1717/إد

ع.س.ن /1713/إد

02/BCEZ/2022

01/BCEZ/2022

جيهان بوغرين تطلق »راحة البال«الفنانة المغربية الهولندية »العروسي« تطرح أغنية جديدة 

 « البال  راحة   « عنوان  تحت  المغربّية  باللهجة  أغنية جديدة  بوغرين،  المغربية جيهان  الفنانة  أطلقت 
.»Universal Music MENA« بالتعاون مع شركة

  األغنية ذات  نمط موسيقى الـIndie Moroccan Pop، و هي من كلمات و ألحان جيهان بوغرين، أّما 
.  Ayoube Toute الميكس و الماسترينغ فلـ

تتناول جيهان بوغرين في هذه األغنية موضوع االضطراب النفسّي الذي أصبح شائعًا جدًا في مجتمعاتنا 
و الذي ُيعاني منه الكثيرون بصمت، و ُتوّجه دعوة من خالل كلمات األغنية للتحّلي دائمًا باألمل و التفاؤل 

بالخير و الصبر ألّنها مفاتيح إيجابّية ُتساعدنا على تجاوز كّل المشاكل و العقبات في حياتنا.
ُيذكر أّن أغنية » راحة البال » ُصّورت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة الُمخرج Julien Fouré ، الذي 

سبق و تعاونت معه جيهان في أكثر من عمل، و ذلك في المغرب و تحديدًا في العاصمة الرباط.

  .”Cinnamon“ طرحت الفنانة المغربية الهولندية، هند العروسي، الجمعة الماضية، أغنية جديدة،تحت عنوان
وكشفت العروسي خالل ندوة صحفية، بأحد فنادق البيضاء أن أغنيتها الجديدة، التي قررت إطالقها من المغرب، 
من كلماتها وألحانها، وأنها قررت تصويرها في بلدها األم تحت إدراة المخرج عادل سرحان، فيما قامت بتصميم 

.Irena Tannous الرقصات
مدينة  تنحدر من  إذ  المغربية،  يدور عن جذورها  األغنية  أن محور  اإلمارات  بدولة  المقيمة  الفنانة  واضافت 
إياها،  إتقانها  حال  المغربية  باللهجة  بالغناء  رغبتها  على  مؤكدة  موسيقي،  جو  في  ترعرعت  وكيف  طنجة، 
عمور. وحاتم  لمجرد  وسعد  ــدوان  ري رأسهم  على  المغاربة  النجوم  مع  ديو  غنائية  أعمال  تقديم  تمنت   كما 
يذكر أن هند العروسي ولدت في هولندا، وهي من أب مغربي وأم هولندية، وعاشت فترة في الواليات المتحدة 
األمريكية لتطوير مسيرتها الفنية، لكنها في األخير اختارت االستقرار بدبي من أجل االقتراب من جذورها العربية.
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 عبد اللطيف الكامل

اختتمت فعاليات الدورة 14 لمهرجان سوس 
الدولي للفيلم القصير بأيت ملول ليلة السبت 
14 ماي 2022، بتوزيع الجوائز على األفالم 
ندية  عرفت  التي  المسابقة  هذه  في  الفائزة 
دول  عدة  من  مشاركا  فيلما   18 بين  كبيرة 

عربية وأجنبية.
و هكذا تم تتويج فيلم » البطاطا » لمحمد 
البدري من مصر بجائزة سوس ألفضل فيلم 
روائي قصير، فيما نال جائزة سوس الدولية 
ألفضل إخراج سينمائي فيلم » الخيط » لشرف 
علي من المغرب، و عادت جائزة سوس الدولية 
لمخرجه  رماد »  ألحسن سيناريو إلى فيلم » 

مصطفى فرماتي من المغرب.
و لم يفت لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير 
للمهرجان المكونة من المخرج السينمائي و 
األكاديمي المغربي، عز العرب العلوي، رئيسا، 
الفنان  الفنانة  أمينة  أشاوي، و  و عضوية 
العراقي فائق العبودي، أن نوهت بالفيلمين » 
عنها » لرباب مرهج من سوريا و فيلم » نصف 

روح » مروان الطرابلسي من تونس.
الفيلم  صنف  في  المهرجان  جوائز  بينما 
الوثائقي القصير التي اختارتها لجنة تحكيم 
مكونة من » السيناريست » و الكاتبة السورية، 
بنى ياسين رئيسة، و عضوية كل من الكاتب 
محمد زيطان من المغرب، و المخرج و الناقد 
السينمائي نجيب األسد، فقد عادت لفيلم » روح 
لهادي ماهود من استراليا الفائز  السماوة » 
وثائقي  فيلم  ألحسن  الدولية  سوس  بجائزة 
قصير، بينما جائزة سوس الدولية فاز بها  فيلم 
» الحلم يقترب » ألحمد عبد العليم قاسم من 

مصر عن أفضل إخراج سينمائي.
وعادت جائزة سوس الدولية ألحسن تصوير 
سينمائي إلى لفيلم » المتحف » لجمال باشا من 
الجزائر، و في ذات الوقت نوهت لجنة التحكيم 
بالفيلمين األول فيلم » قرارات حمقاء »لـ إصابة 

 « البارديات   « غازي من كندا و الثاني فيلم 
قصة أنثى المحرك لعادل اقليعي من المغرب.
و بالموازاة مع توزيع الجوائز على األفالم 
الفائزة عرف حفل االختتام تكريم كل من الفنان 
المهني  التقني  و  أحجام،  ياسين  والممثل 
الحاج  المغربي  السينمائي  بالمركز  العامل 

أحد  أضرضور  الحسين  و  التركي،  إدريــس 
أبرز المؤسسين و الداعمين لتجربة مهرجان 
سوس الدولي للفيلم القصير بأيت ملول منذ 

دوراته األولى.
طيلة  امتدت  التي  الدورة  فهذه  للتذكير  و 
خمسة أيام قد عرفت مشاركة 18 دولة  توزعت 

و  القصير،  الروائي  الفيلم  بين  ما  أفالمها 
الفيلم الوثائقي القصير، كما ارتبطت بمحور« 
و صفه مجاال  السينما والفضاء العمومي » 
للتفكير في راهنية الفضاء العموم ي و طرائق 

تشكله في األعمال السينمائية.

ملول  ب�أيت  الق�صير  للفيلم  الدولي  �صو�س  لمهرج�ن   14 الدورة  فع�لي�ت  اختت�م 
والوث�ئقي  الروائي  ال�صنف  في  الف�ئزة  الأفالم  على  الجوائز  بتوزيع 

n »االتحاد االشتراكي«
مكناس  مهرجان  الحر  الــعــرض  جمعية  تنظم 
للدراما التلفزية في دورته ال 11 من 27 الى 31 ماي 
الملك  السامية لجاللة  الرعاية  الجاري، وذلك تحت 
محمد السادس، وبشراكة مع وزارة الشباب و الثقافة 
والتواصل، و مجلس جهة فاس ـ مكناس، و جماعة 
مكناس، و بالتعاون مع الشركة الوطنية لإلذاعة و 
التلفزة المغربية و القناة الثانية، مهرجان مكناس 
 31 الى   27 من   11 ال  دورتــه  في  التلفزية  للدراما 

ماي الجاري.  
و تقام الدورة، بعد توقف اضطراري سنة 2020 
ــدورة  ال تنظيم  تــم   وقــد  كــورونــا،  جائحة  بسبب 
2021 بصيغة شبه حضورية، حيث  العاشرة سنة 
تم تكريم الفنانين مليكة العمري و محمد الجم، ليعود 
المهرجان هذه السنة في حلة جديدة، تعطي مساحة 
اكبر للمشاركات الوطنية، من كل القنوات المنتجة 
لإلعمال الدرامية، تماشيا مع استراتيجيتها و أهدافها 

الرامية إلى تحديث وتطوير العمل الدرامي التلفزي، و 
إذكاء روح التنافسية يين اإلبداعات الدرامية الوطنية 

و الدولية
و سيتم بالمناسبة، التي ستقام بالمركز الثقافي 
نقل  بمكناس،  الفرنسي  المعهد  و  المنوني  محمد 
صفحة  عبر  االختتام  و  االفتتاح  حفلي  مراسيم 
 festival meknes de.الفيسبوك على  المهرجان 

la fiction tv
دأب  التي  االعتراف  ثقافة  ترسيخ  إطــار  في  و  
عليها المهرجان، ستتميز الدورة، بتكريم شخصيتين 
فنيتين مرموقتين على الصعيد الوطني، و هما الفنانة 
المقتدرة فتيحة واتيلي، و الفنان الكوميدي الكبير 
عبد اهلل فركوس، احتفاء بما يجسدانه من قيم، و 
ما يمثالنه على الساحة المغربية و العربية في حقل 
غاليا  اعتزازا  و  السينما،  و  التلفزيون  و  المسرح 
بفضل وفائهما للمهنة و للفن باعتباره انتماء لقيم 

أصيلة و ترجمة الختيارات جمالية راقية.

كما سيكتسي هذا الحدث الفني، اطاللة جديدة سواء 
التواصل  الجماهيري عبر وسائل  اإلقبال  من حيث 
االجتماعي، أو من حيث تنوع األعمال الفنية الدرامية 
المشاركة، حيث ستعرف الدورة مشاركة 9 أفالم و7  
مسلسالت من انتاج القنوات الوطنية األولى، الثانية، 
االمازيغية و الحسانية، و كلها أعمال درامية جديدة 

تعالج مختلف القضايا االجتماعية الراهنة.
مملكة  ستحضر  المنظمة  للجهة  بــالغ  وحسب 
البحرين كضيف شرف، باإلضافة إلى اختيار المخرج 
السينمائي و التلفزيوني محمد عبد الرحمان التازي 
لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة تشارك فيها 9 أفالم، و 
لرئاسة لجنة  الناقد األدبي محمد برادة  الروائي و 

تحكيم مسابقة تشارك فيها 7 مسلسالت. 
يذكر بأن هذه األفالم و المسلسالت، التي سيعلن 
قريبا عن عناوينها، هي من اإلنتاجات الجديدة لقنواتنا 
التلفزيونية األولى و الثانية و الثامنة ) تمازيغت ( 

و قناة العيون. 

 المخرج محمد عبد الرحم�ن الت�زي والروائي و الن�قد الأدبي محمد برادة 
يراأ�ص�ن لجنتي تحكيم الدورة 11 لمهرج�ن مكن��س للدرام� التلفزية  

 أحمد سيجلماسي

األعمال  من  مجموعة  في  القيمة  والمتفاوتة  المتنوعة  أدوارهــا  بعد 
السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، شاهدت مؤخرا الممثلة سناء بحاج 
»ميثاق«  بعنوان  دقيقة  مدته حوالي عشرين  فيلم سينمائي قصير  في 
)2022( من تأليف وإخراج الشاب الحسين حنين. وما أثارني في فيلمها 
الجديد هذا تلقائية وقوة تشخيصها لدور خديجة، وهي امرأة تعتز بنفسها 
وتحب زوجها وابنتهما اليافعة، إال أن انتماء هذا الزوج لجماعة دينية 

متشددة أصبحت له انعكاسات سلبية على حياتهما.
تألق  بل  مقنعا،  الفيلم، وحده  بطلة  الزوجة،  لدور  أداء سناء  يكن  لم 
الممثل سعيد ضريف  أيضا في تشخيصه لدور الزوج عسو الممزق بين 

أراد فيه هذا  الذي  الوقت  الدينية. ففي  حبه لزوجته والتزامه بقناعاته 
الزوج المتشدد، الذي يعاني من داء السكري، أن يجد حال يرضيه لتعود 
إليه زوجته بعد تطليقها للمرة الثالثة، ارتكب جرما وجعل زوجته تثور 

في وجهه من جراء تصرفاته غير الالئقة التي مست بكرامتها.
لقد نجح مخرج هذا الفيلم السينمائي المغربي، الناطق باألمازيغية،  بشكل 
جد مقبول، في إدارته للممثلين والممثالت وعلى رأسهم سعيد ضريف 
وسناء بحاج. كما نجح من خالل اللقطات المقربة في ترجمة ما يعتمل 
في دواخل الزوج عسو والزوجة خديجة، بحيث كان التركيز على تعبيرات 
قسمات وجهيهما، وبالخصوص على عيني خديجة، كافيا لنقل أحاسيسهما 

الداخلية دونما كالم إلى المتلقي.
تجدر اإلشارة إلى أن فيلم »ميثاق« تم اختياره للمشاركة في مجموعة 
من المهرجانات السينمائية الوطنية واألجنبية  من بينها  مهرجان الريف 
الدولي للفيلم األمازيغي بتطوان في نسخته الرابعة من 22 إلى 25 يونيو 

.2022

�صن�ء بح�ج في دور �صينم�ئي 
جديد 

تحتضن مدينة طنجة يومي 10 و 11 يونيو 2022  النسخة  الثانية لعرض األزياء »أوطونتيك 
فاشن شو« تحت شعار ‘’نحو مستقبل أفضل’’.

وكما دأب على ذلك »أوطونتيك فاشن شو »في نسخته السابقة، ستكون عروس الشمال شاهدة 
 10 لتصاميم  والجمال   اإلبهار  من  لحظات  تتخلله  متنوع  فني  وبالتو  عالمي  أزياء  على عرض 
مصممين واعدين مع عارضات أزياء محترفات، تحت اإلدارة الفنية للمصمم العالمي عبد الحنين 
راوح، وسيحي الحفل النجم المغربي زهير بهاوي والنجم نعمان بلعياشي وستقدمه اإلعالمية 
اإلماراتية مهيرة عبد العزيز، وستعرف هذه النسخة حضور ثلة من ضيوف الشرف في مقدمتهم 
عارضة األزياء ليلى الحديوي و فرح فرابيان ومونية الصنهاجي، شريفة اللهله، باإلضافة لحضور 

ماركات وعالمات تجارية عالمية.

الحدث الثقافي األهم واألبرز بعروسة الشمال، ويشكل فرصة   « شو  فاشن  يعتبر »أوطونتيك 
للتبادل الثقافي وتقاسم الخبرات، وتعريف بمهارة المصممين المغاربة والثقافة المغربية، من خالل 
استقطابه ألبرز النجوم ،إضافة إلى الترويج لمدينة البوغاز كوجهة سياحية وإنعاش مجموعة من 

القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا.
فضال على الجانب الفني يسعى منظمو هذا الحدث الضخم إلى دعم حملة جمعية قرى األطفال 

بالمغرب SOS Village التي تعتبر طوق نجاة لألطفال المتخلى عنهم.

زهير به�وي ونعم�ن بلعي��صي نجوم
»اأوطونتيك ف��صن �صو«
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اململكة املغربية
إعالن عن طلب العروض مفتوح
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء
مديرية مراكش

إعالن عن طلب العروض مفتوح
N°DT2115901 :رقم

جلسة علنية
مراكش  التوزيع  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  التابعة 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب - 
قطاع الكهرباء الكائنة   بشارع 
عن  مراكش  جليز  رشيد  موالي 
بإصالح  املتعلق  العروض  طلب 
ذات  الكهرباء  شبكة  اعطاب 
لوكالة  التابعة  املنخفض  الجهد 

الخدمات اإلقليمية مراكش.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني.

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
300.271,80درهم   في  األشغال 

)م.ا.ر(
القانون  هذا  على  االطالع  يمكن 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي: 
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: املكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب- 
قطاع الكهرباء 13, شارع موالي 
رشيد - كليز - مراكش - املغرب.

الهاتف:524446040)212(
الفاكس:524436077)212(
يسلم ملف االستشارة مجانا.

في حالة إرسال ملف االستشارة 
أحد  إلى  املكتب  طرف  من 
البريد،  بواسطة  املتعاهدين، 
املتعاهد  كتابي  طلب  على  بناء 
غير  املكتب  فإن  نفقته،  وعلى 
مرتبط  مشكل  أي  عن  مسؤول 

بعدم التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
تودع العروض مقابل وصل     -
إلى املكتب الوطني للكهرباء املاء 
قطاع الكهرباء  الصالح للشرب- 
كليز   - رشيد  موالي  شارع   ,13
تاريخ  قبل  املغرب   - مراكش   -
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو    -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للتوزيع  الجهوية  املديرية  إلى 
بمراكش قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو    -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2022/06/23 بتاريخ  األظرفة 
على الساعة 9h30 بمقر مديرية 
التوزيع مراكش التابعة للمكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
قطاع الكهرباء الكائنة  للشرب - 
13 شارع موالي رشيد جليز  بـ 

مراكش.
رئيس  إلى  تسلم  أن  يمكن  أو 
لجنة التحكيم عند بداية الجلسة 

العلنية قبل فتح األظرفة
ع.س.ن/1702/ا.د

*************
اململكة املغربية

عمالة   إقليم  قلعة السراغنة
 دائرة القلعة- بني عامر

قيادة عني اكلي اوالد سعيد
جماعة اوالد امسبل

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/01

في   يوم 16 يونيو 2022  على 
صباحا  عشرة  الحادية  الساعة 
رئيس  السيد  بمكتب  سيتم 
جماعة أوالد امسبل فتح األظرف 
املتعلقة بطلب العروض بعروض 
دكاكني   03 كراء  ألجل:  أثمان 

ومقهى تقليدي بمركز الجماعة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
الرئيس،  السيد  مكتب  من 
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
العروض إلى املتنافسني، بطلب 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
من  و31   27-29 املواد:  في 
2.12.349 الصادر  املرسوم رقم 
 1434 األولى  جمادى   08 في 
بتحديد  )20مارس2013( 
صفقات  إبرام  وأشكال  شروط 
القواعد  بعض  وكذا  الدولة 

املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
* بالنسبة للدكاكني:

بالنسبة للمقهى التقليدي:
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  *حدد 
للدكان  500.00درهم  مبلغ: 

الواحد )خمسمائة درهم(
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   *
)الف  1000.00درهم  مبلغ:  في 

درهم(
*حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ: 
الواحد  للدكان  300.00درهم 

)ثالثمائة درهم(
* حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ: 

600.00 درهم )ستمائة درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد:  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و31   27-29

 2.12.349
ويمكن للمتنافسني:   

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
رئيس  السيد  بمكتب  وصل، 

الجماعة.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور. 
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  العروض عند  مكتب طلب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق 

بها وفق الشروط التالية:
1 - الغالف األول ويتضمن 

األثمان  بعرض  املتقدم  هوية   -
)شخص   لذلك  املثبتة  والوثائق 

ذاتي أو معنوي(
- مذكرة الوسائل البشرية.

- التصريح بالشرف.
الوضعية  تثبت  شهادة   -
تقل  باألمر  للمعني  الجبائية 
بـأن  تثبث  سنة  عن  مدتها 
وضعية  في  يوجد  املتنافس 
جبائية  قانونية أو شهادة تثبت 

اإلعفاء من أداء الضرائب .
قدرها  مالية  لضمانة  وصل   -
الواحد  للدكان  500٫00درهم 
للمقهى  و1000.00درهم 
في  مضمون  شيك  أو  التقليدي 
يتضمن  اإلقليمي  الخازن  اسم 

قيمة الضمانة املؤقتة .
- شهادة القيد بالسجل التجاري.

سنة  من  اقل  مسلمة  شهادة   -
للضمان  الوطني  الصندوق  من 

االجتماعي.
موقع  التحمالت  كناش   -
ومصادق عليه من طرف املشارك.

صحة  على  مصادق  إشهاد   -
املتعهد  فيه  يتبث  إمضائه 

اطالعه على كناش التحمالت.
- التزام مصحح اإلمضاء.

املتنافس  قبل  من  موقع  تعهد   -
وفق النموذج املرفق.

-2 الغالف الثاني ويتضمن:
من  املقترح  السنوي  الواجب   -
اإلمضاء  مصحح  املشارك  طرف 

بالنسبة للمحل املعلن عنه.
باسم  مسجل  مضمون  شيك   -
قلعة  ملدينة  االقليمي  الخازن 
الواجب  يتضمن  السراغنة 

املتعلق باملحل املذكور.
     إضافة الوثائق السالفة الذكر 
املعنوية  األشخاص  على  تعني 

اإلدالء بما يلي:
الوثائق التي تني الصالحيات   -
يتصرف  بان  للوكيل  املخولة 

باسم املتنافس.
والئحة  األساسي  القانون   -
أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

املسيرين.
- ورقة األثمان والبيان التقديري 

املفصل ممضيان.
يرجى  املعلومات  من  وللمزيد 
تدبير  بمصلحة  االتصال 
بمقر  الجماعية،  املمتلكات 

املجلس الجماعي. 
ع.س.ن/1704/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل

قطاع الشباب
املديرية  الجهوية  مراكش 

-  آسفي
املديرية اإلقليمية الحوز

إعالن عـن طـلب عروض مفتوح
رقم 2022/01

الساعة  على   2022/06/10 في 
بمكتب  سيتم،  صبـاحا   10
بالحوز  اإلقليمي  املديـر  السـيـد 
والثقافة  الشباب  لوزارة 
  - الشباب  قطاع   - والتواصل 
املتعلقة  األظرفة  فتح  بتحناوت 
بطلب العروض املفتوح بعروض 
تهيئة   أشغال  ألجل  أثمان 
توفليحت  األطفال   مخيمي 
التابعني   فارس   وسيدي 
لوزارة  اإلقليمية  للمديرية 
والتواصل  والثقافة  الشباب 

بالحوز - قطاع الشباب -.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بمـديريـة  الحسابات  مكتب  من 
نقله  كذلك  ويمكن  الحوز   إقليم 
صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
كما  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  الف  عشر  خمسة  يلي: 

)15000.00درهم( 
موضوع  األعمال  كلفة  تقدر 
مائة  ب: خمس  الصفقة 
وسبعة  وأربعمائة  ألف  وواحد 
وستون  خمسة  درهم  وتسعون 
مع  )501497.65درهم(  سنتيم 

احتساب الرسوم.
محتوى  مـن  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد:  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و31  و29   27

بتاريخ  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
واملتعلق  )8مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

البريد  عن طريق  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

عنوان املكتب املذكور.
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما     -

وصل بمكتب الحسابات.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الـجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إليكترونية  بطريقة  وإما   -

بوابة الصفقات العمومية.
اإلدالء  الواجب  املستندات  إن   *
 9 بها هي تلك املقررة في املادة 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1705/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم: 02/م.ت.ص/صص/2022 
)جلسة علنية(

تعلن مديرية التزويد والصفقات 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع  للشرب  الصالح 

طلب العروض املتعلق ب:
«Conversion des environ-
nements SAP BW 7.31 
vers SAP BW/4HANA 
et adaptation des ETL 
et flux BI vers SAP BPC 
10.1»

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

لألشغال  التقديري  الثمن  يحدد 
في: 7.2000.000٫00درهم

يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة في 
72.000٫00درهم

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بمديرية  الصفقات،  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب قطاع املاء الكائن بمحطة 
بلحسن  محمد  شارع  املعالجة، 

الوزاني، الرباط شالة، الرباط. 
ملف  على  االطالع  يمكن 
االستشارة عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

في حالة إرسال ملف االستشارة 
أحد  إلى  املكتب  طرف  من 
البريد،  بواسطة  املتعاهدين، 
املتعاهد  كتابي  طلب  على  بناء 
غير  املكتب  فإن  نفقته،  وعلى 
مرتبط  مشكل  أي  عن  مسؤول 

بعدم التوصل بامللف.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

وصل  مقابل  العروض  تودع   -
بمديرية  الصفقات،  مكتب  إلى 
تاريخ  قبل  والصفقات  التزويد 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
إلى مكتب الصفقات. قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 41 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 يونيو 
ج  بالبناية  صباحا  التاسعة 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
فتح االظرفة سيتم في آن واحد.

للحصول علي معلومات إضافية، 
املشتريات  بقسم  االتصال  يمكن 
والدعم  النوعية  الصناعية, 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220 

نظام  وتحميل  االطالع  يمكن 
باملكتب  الخاص  املشتريات 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
العامة  الدفاتر  وكذا  للشرب 
للمكتب  اإللكتروني  املوقع  عبر 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للشرب:
www.onep.ma
ع.س.ن/1706/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للنقل وجدة
إعالن عن طلبات العروض

TO2117392 :رقم
TO1117150و

جلسة علنية
للجهة  النقل  مديرية  تعلن 
حسن  زنقة  زاوية  الشرقية 
الوكيلي والزهراء وجدة للمكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 

طلبات العروض رقم:
اقتناء   :TO2117392   -  1
ك.ف.   225 الصواعق  مانعات 
لقسم  التابعة  ك.ف  و60 

االستغالل والنقل بفاس
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 466.300,80درهم/ 

شامل للرسوم
مبلغ الضمانة املؤقتة: معفى

زيارة ملوقع املشروع: غير واردة
بفحص   :TO1117150  -  2
وصيانة مكيفات الهواء باملقرات 
للجهة  النقل  ملديرية  التابعة 

الشرقية.
سيتم إبرام العقد ملدة سنة قابلة 
من  الضمني  باالتفاق  للتجديد 
سنة إلى أخرى، دون أن تتجاوز 
ثالث   )03( اإلجمالي  العقد  مدة 

سنوات.
على  يتعني  التي  املستندات   
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 

التعاونيات واملقاولني الذاتيني
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز  السنوي 
مل  شا / هم ر 1د 8 1 . 3 2 0 , 7 8

للرسوم
معفى من الضمانة املؤقتة.

زيارة ملوقع املشروع: غير واردة.
االستشارة  ملفات  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
اإللكتروني  املوقع  عبر  وكذلك 

 www.one.ma:للمكتب
والوثائق  التصاميم  أن  بيد 
التقنية قد ال يمكن أن تحمل عبر 

بوابة الصفقات العمومية.
االستشارة  ملفات  سحب  يمكن 
مكتب مصلحة  بالعنوان التالي: 
املخازن  وتدبير  املشتريات 
الشرقية  للجهة  النقل  بمديرية 
الوكيلي  حسن  زنقة  زاوية 
والزهراء وجدة للمكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب - 

قطاع الكهرباء -.
الهاتف: 0536691353
الفاكس: 0536691510

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و: 
- تودع العروض مقابل وصل إلى 
مكتب الضبط ملصلحة املشتريات 
النقل  بمديرية  املخازن  وتدبير 
زنقة  زاوية  الشرقية  للجهة 
وجدة  والزهراء  الوكيلي  حسن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
-قطاع الكهرباء  الصالح للشرب 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ  قبل 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملصلحة  الضبط  مكتب  إلى 
املخازن  وتدبير  املشتريات 
الشرقية  للجهة  النقل  بمديرية 
الوكيلي  حسن  زنقة  زاوية 
والزهراء وجدة للمكتب الوطني 
للكهرباء و املاء الصالح للشرب 
و  تاريخ  قبل  الكهرباء  قطاع   -
ساعة عقد الجلسة العلنية لفتح 

األظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
لطلبي  بالنسبة  األظرفة 
و  TO2117392 العروض 

TO1117150 بتاريخ الخميس 
الساعة  على   2022 يونيو   30
مكتب  بمقر  صباحًا  العاشرة 
وتدبير  املشتريات  مصلحة 
للجهة  النقل  بمديرية  املخازن 
حسن  زنقة  زاوية  الشرقية 
الوكيلي والزهراء وجدة للمكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للشرب -قطاع الكهرباء.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
بقسم  االتصال  يمكن  املعلومات 
وتدبير  التموينات  مصلحة 
للجهة  النقل  بمديرية  املخازن 
حسن  زنقة  زاوية  الشرقية 
الوكيلي والزهراء وجدة للمكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للشرب - قطاع الكهرباء.
الفاكس: 0536691510. 

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

بوابة: 
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/1707/ا.د

 *************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني 
ملف التنفيذ إنذار عقاري 

بمثابة حجز عقاري 
رقم: 2021/355

لفائدة: حاجي ابراهيم وحاجي 
سعيد بواسطة دفاعهما األستاذ 

رشيد فاطمي املحامي بوجدة
ضد: حاجي رابح

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2022/06/14
بقاعة  صباحا  العاشرة 
سيقع  املحكمة،  بهذه  الجلسات 
البيع باملزاد العلني ألكبر وآخر 
املسمى  للعقار  ميسور  مزايد 
العقاري  الرسم  ذي  رابح"  "ملك 
 99 مساحته   .27715/77 عدد 
بدوار  الكائن  سنتيار،   94 آر 
القروية  اسلي  جماعة  اسناينة 
من  املتكون  انكاد،  وجدة  عمالة 
أرض بها بناية عبارة عن مقهى 
 Espace Iles يسمى  ومطعم 
واحدة  واجهة  لها   Maldives
ملدينة  املؤدية  الطريق  على 
السعيدية وساحة أمامية لوقوف 
صغيرة  وحديقة  السيارات 
الستقبال  وقاعتني   Terrasse
لشي  تستعمل  وشواية  الزبناء 
اللحوم وبناية عبارة عن مخزن 
 terrasse للسلع. وساحة كبيرة
عبارة عن حديقة معدة الستقبال 
مراحيض  إلى  إضافة  الزبناء 
مسجد  من  تتكون  وبنايات 
خلف  أما  مكتب  فوقه  ومطبخ 
 Terrasse ساحة  توجد  العقار 

تستغل لوقوف السيارات.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
من  أعاله  املذكور  العقار  لبيع 
طرف الخبير بالنسبة للعقار في 
الواحد  املربع  للمتر  درهم   300
2.998.200,00درهم.  مبلغ:  أي 
املسماة  للمقهى  وبالنسبة 
مبلغ:  في  مالديف-  ?فضاء 
وبالتالي  4.000.000,00درهم 
لبيع  االفتتاحي  الثمن  يكون 
في  رابح  حاجي  السيد  حصة 
واملتمثلة  أعاله  املذكور  العقار 
مبلغ  في   2/4 نسبة  في 

3.499.100,00درهم..
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء.
وللمزيد من املعلومات أو االطالع 
على كناش الشروط والتحمالت 
االتصال  يجب  عروض،  وتقديم 
كتابة  بمصلحة  التنفيذ  بقسم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
ملف  يوجد  حيث  بوجدة 

اإلجراءات رهن إشارة العموم.
ع.س.ن/1721/ا.د ع.س.ن /1708/إدع.س.ن /1703/إد

ع.س.ن /1712/إد
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دور الإعالم الجهوي في تر�سيخ حقوق الإن�سان وت�سليط 

ال�سوء على معيقات تحقيق التنمية الم�ستدامة
فجر مبارك

التي  الجهوية  الندوة  في  املشاركون   أجمع 
االنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمتها 
ماي   13 الجمعة  يوم  تافياللت،   درعة  لجهة 
لحرية  العاملي  اليوم  تخليد  اطار  في  الجاري،  
وحقوق  »االعالم  موضوع:  حول  الصحافة،  
»أهمية  على  تافياللت«،  درعة  بجهة  االنسان 
دور االعالم  املحلي والجهوي في ترسيخ مبادئ 
مؤكدين  التعبير«،  حرية  وكذا  االنسان  حقوق 
في الندوة التي التأمت تحت شعار: »مسؤولية 
حقوق  ثقافة  تكريس  في  واالعالم  الصحافة 
االنسان جهويا ومحليا« على  ضرورة »االلتزام 
يخدم  ال  انزالق  ألي  تجنبا  املهنة،  بأخالقيات 
وسائل  تلعبه  الذي   واإليجابي  الفاعل  الدور 

االعالم في حياة األفراد واملجتمعات«.
املكتب  عضو  الجهابلي،  العزيز  عبد  تدخل 
املغربية،   للصحافة  الوطنية  للنقابة  التنفيذي  
الصحفيني  وواجبات  »حقوق  استعرض 
العامة  »الوضعية  بـ  مذكرا  املهنيني«، 
للصحافيني و االعالميني محليا و جهويا على 
النماذج  بعض  عند  متوقفا  الخصوص«،  وجه 
كالنموذجني  واملقارنة،  االستئناس  أجل  »من 
»حقوق  على  مركزا  والسويسري«،  الفرنسي 
مع  الشغل  عالقة  يخص  ما  في  الصحفي 
في سياق  وكذلك حقوقه  الصحفية،  املؤسسات 
انحراف  كل  من  مهنيته  وصون  كرامته  حفظ 

يعاكس أخالقيات املهنة«.
جامعي  أستاذ  كريمي  سعيد  ركز  جهته  من 
»على االعالم وعالقته  بالرشيدية في مداخلته، 
»البعد  مبرزا   ، تافياللت«  درعة  بالثقافة بجهة 
الغنية  الفتية  للجهة  األنثروبولوجي  الثقافي 
بتعددها االثني و بتعددها الثقافي«، الفتا إلى 
»أن الجهة   تتسم بالتنوع واحتضان قيم مثلى 

القدم   منذ  جعلها  ما  وهو  أهلها«،  بها  يعتز 
»منطقة للتسامح والقبول باآلخر« بعيدا عن كل 

أنواع التعصب...  
بدون  تنمية  »ال  فإنه  ذاته،  العرض  ووفق 
التاريخي  ماضيها  في  الجهة  ومستقبل  ثقافة، 
ثقافة  الشعبي،  بعدها  في  الثقافة  الحضاري، 
الطقوس ..ألن الجهة تعد من أغنى الجهات التي 

تشهد تنوعا اثنيا بامتياز، وترويج هذا املنتوج 
عربي،  أمازيغي،  املتنوع:  األصيل  الثقافي 
لإلعالمي  موكول  حساني...  افريقي  إسالمي، 
وينقب  يبحث  أن  عليه  يجب  الذي  باألساس 
وينشرها  ويكتبها  الغنية  الجهة  ثقافة  في 
على صفحات الجرائد واملواقع في كل الفترات 
حتى يتعرف عليها أبناؤنا وفلذات أكبادنا قبل 

السائح وغيره...«  
مشاركته  في  عبد هلل  بريمي  االستاذ  وعرج 
باإلعالم  املنوطة  األساسية  »األدوار  على 
الجهوي في نشر ثقافة  حقوق االنسان، ودور 
أن  إلى  مشيرا   التتبع«،   في  االعالم  وسائل 
»االعالم الذي ال يسائل وال يستفز و ال يستقي 
بإعالم«، متسائال عن  الحساسة ليس  القضايا 
عن  تتحدث  التي  اإللكترونية  املواقع  »دور  
حقوق االنسان، وهل تسائل الجمهور واالدارات 
واملجالس الترابية للبحث عن امللفات التي تهم 

مشاكل املواطنني وهل تتلقى شكاويهم.؟«
منابر  بحضور  الندوة،  أشغال  وتميزت 
للجهة،   الخمسة  األقاليم  مثلت  عديدة  إعالمية 
زخم  إعطاء   »في  ممثليها  تدخالت  ساهمت 
إضافي   للنقاش والترافع في أفق تذليل مختلف 
العقبات التي تعترض العمل الصحفي جهويا«. 
مسار  مواكبة  أجل  من  اقتراحات«  قدمت  كما 
تكون  حتى  تقدمها،  معيقات  وفضح  التنمية 

هناك عدالة تنموية تشمل مختلف املناطق«.

يف ندوة جهوية بالرشيدية   الدارالبي�ساء.. �سقوط »كوبل« 
مخت�ص في �سرقة الهواتف

من داخل المحالت التجارية 

مقاطعة  بعمالة  األمنية  للمنطقة  تابعة  أمنية  عناصر  أفلحت 
عنصرين  توقيف  في  املنصرم،  اإلثنني  بالدارالبيضاء،  الشق  عني 

مختصني في سرقة الهواتف من داخل املحالت التجارية.
وحسب مصادر مطلعة » يتعلق األمر بشاب وشابة، بعد مطاردة 
هوليودية من  قبل صاحب  محل  تجاري يتواجد بشارع الخليل 
سرقة  لعملية  تعرض  2022،والذي  16ماي  االثنني  يوم  صباح 
موصوفة«، مضيفة »أن  امرأة شابة ولجت املحل التجاري، وبقي 
شريكها في العملية ينتظرها على منت دراجة نارية على بعد أمتار 
الجيد،  النوع  من  هاتفا  الشابة  وطلبت  املحل،  باب  من  معدودة 
ذلك توالت  لها صاحب املحل، فشرعت في تفحصه، بعد  أحضره 
طلباتها تباعا بهدف إبعاد صاحب املحل حتى يتسنى لها الفرار 
بالهاتف الذي كانت تمسكه بيدها. وقد نجحت في ذلك . حني انتبه 
لها صاحب املحل الذي راودته بعض الشكوك من تصرفاتها ، حيث 
تمكنت من الهرب  في اتجاه الدراجة النارية، التي انطلقت بسرعة 
كبيرة في اتجاه شارع محمد السادس. ورغم إعاقة صاحب  املحل 
لتبدأ عملية  السيارة  له، لحقا بهما عبر  أنه، وبصحبة شقيق  إال 
املطاردة على شكل املشاهد السينمائية، وقد استطاعا مضايقتهما 
شرطة  فيها  بما  األمنية،  العناصر  حلت  أن  إلى  بهما  واإلمساك 
الصقور،  ليتم  إلقاء القبض على »الكوبل« ،وإخبار النيابة العامة 
بالواقعة، التي أمرت بمتابعتهما في حالة اعتقال، والقيام باملتعني 

قانونيا في مثل هذه القضايا ذات البعد اإلجرامي الخطير«.
 محمد تامر

اإقليم بركان.. ارتفاع
منتوج »مزاح« زكزل

يتجاوز  أن  »يرتقب 
)زعرور(  مزاح  إنتاج 
 8 بركان،   بإقليم  زكزل 
املوسم  خالل  طن  آالف 
 -  2021 الفالحي 
بارتفاع  أي   ،2022
بني  ما  تتراوح  بنسبة 
10 و15 في املئة مقارنة 
الفارط«   املوسم  مع 
للمديرية  بالغ  يفيد 

موسم  انطالق  بمناسبة  مشيرا،  الشرق،  بجهة  للفالحة  الجهوية 
»أن أشجار الزعرور بإقليم بركان، تغطي  جني هذه الفاكهة، إلى 
مساحة مهمة تبلغ 600 هكتار، أي ما يمثل أكثر من 80  في املئة 
من مجموع املساحة املخصصة لهذه الزراعة على املستوى الوطني 
على  مللوية،  السقوي  باملدار  توجد  التي  املساحة،  هذه  وتتوزع   .
تتميز  كما  اللوت.  وواو  وتازاغني،  وتقربوصت،  زكزل،  جماعات 
بإنتاج أربعة أصناف من الزعرور؛ وهي طاناكا، ونافيال، واملوسكا، 

واملكركب«.
للتذكير  فإن » مزاح زكزل يتمتع بشهادة البيان الجغرافي منذ 
بعناية  حظيت  التي  املجالية  املنتجات  بني  من  ويصنف   ،2013
املخطط الفالحي الجهوي في إطار برنامج تنمية املنتجات املجالية 

بجهة الشرق في هذا اإلطار.« 
خصصت  بالجهة،  الزعرور  فاكهة  وتثمني  تنمية  أجل  »ومن 
املديرية الجهوية للفالحة ما بني 2015 و2019، غالفا ماليا تجاوز 
مليون درهم بهدف تحسني تقنيات اإلنتاج، وتثمني املنتوج، والرفع 
من تنافسيته. وخالل هذه الفترة، استفاد منتجو هذه الفاكهة من 
وكذا  والتسويق،  والتثمني،  اإلنتاج،  طرق  حول  تكوينات  عدة 
املزاح،  وتبريد  لتلفيف  وحدة  وتجهيز  تقنية،  معدات  توزيع  من 
املخصص  التقني  الدعم  من  منتجا   32 استفادة  إلى  باإلضافة 
للحصول على شهادة البيان الجغرافي املحمي« وفق املصدر ذاته .  

تيدا�ص.. قافلة طبية لفائدة 
�ساكنة المنطقة

الجهوية  الهيئة  نظمت 
جهة  وأطباء  لطبيبات 
القنيطرة،  سال  الرباط 
الجماعة  مع  بتعاون 
بإقليم  بتيداس  الترابية 
السبت  يوم  الخميسات، 
14 ماي 2014، قافلة طبية 
االختصاصات،  متعددة 

لفائدة ساكنة املنطقة.
وحسب املنظمني، »فقد 
القافلة  برنامج  تضمن 
طبية  فحوصات  إجراء  

للكشف املبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم  ، إضافة إلى مراقبة 
ارتفاع ضغط الدم والكشف عن داء السكري لفائدة أزيد من 400 
امرأة. وشكلت املبادرة، أيضا،  مناسبة  للقيام بعملية إعذار لفائدة 

خمسني طفال«.
»هذا وتندرج هذه القافلة الطبية،  في إطار العمليات االجتماعية 
الجهوية  الهيئة  تنظمها  التي  اإلنسانية  واملبادرات  املتواصلة، 
لطبيبات وأطباء جهة الرباط سال القنيطرة لفائدة شرائح مختلفة 
من املواطنات واملواطنني، التي تتوخى االنخراط في الورش الكبير 
الذي دشنته بالدنا من أجل تعميم الحماية االجتماعية للجميع عبر 
تقريب الخدمات الصحية من كافة الفئات االجتماعية، خاصة في  
تخلص  املجال«  هذا  في  الخصاص  تعاني  التي  القروية  املناطق 

الجهة املنظمة.

 من الندوة الجهوية ليوم 13 ماي2022

تداولها مجلس مجموعة اجلماعات بخنيفرة

»الأيام البيئية« و»المنتزه الوطني« و»ال�سياحة الجبلية« 
و»مركز الطمر«.. ملفات تحت مجهر النقا�ص

أحمد بيضي

ماي،  لشهر  العادية  دورته  أشغال  عقب 
صادق مجلس »مجموعة الجماعات - األطلس«، 
بخنيفرة، على تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون 
املبرمة بني املجموعة والفرع املحلي ل »جمعية 
في  باملغرب«،  واألرض  الحياة  علوم  مدرسي 
املستدامة  والتنمية  البيئة  بقضايا  يتعلق  ما 
الطبيعية، واملساهمة في تقوية قدرات  واملوارد 
والتنمية  البيئية  التربية  مجال  في  الفاعلني 
فعاليات  تنظيم  في  االستمرار  مع  املستدامة، 
»األيام البيئية« التي تحتضنها املدينة على مدى 
ملتمس  تقديم  على  صادق  كما  دورات،  ثماني 
من  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  لوزارة 
لتدبير مركز  أجل الحصول على مساهمة مالية 

الطمر والتثمني.
قاعة  احتضنتها  التي  الدورة،  أشغال   
عدة  تقديم  شهدت  اإلقليم،  بعمالة  االجتماعات 
عروض، انطلقت بعرض من إنجاز فرع »جمعية 
رئيس  قدمه  واألرض«،  الحياة  علوم  مدرسي 
الفرع املحلي، والذي شمل شريطا حول »ما يزخر 
به اإلقليم   من مؤهالت طبيعية«، واستعراض 
البيئية«  »األيام  ومضامني  الجمعية،  أنشطة 
ومدى   ،2012 منذ  تنظيمها  على  سهرت  التي 
استعدادها لتنظيم الدورة التاسعة التي اختير 
لها شعار »التدبير املندمج للموارد املائية: رافعة 
تعرفه  باتت  ملا  املستدامة«،  للتنمية  أساسية 
»بالدنا من جفاف يعد األسوأ منذ نحو أربعني 
عاما، ويثير مخاوف من أزمة مياه، بسبب التغير 
إلى  تطمح  إنجاز مشاريع  في  والتأخر  املناخي 
في  تسبب    ما  املائية«،  للموارد  أفضل  تدبير 
االنتقال   من »حالة ندرة املياه الى حالة اإلجهاد 
املائي«، حيث صارت ندرة املياه »تهديدا مباشرا 
واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  للتوازنات 

لبالدنا«.  
استعراض  تم  البيئية«،  »األيام  ب  وارتباطا 
سيتم  والتي  التاسعة،  النسخة  برنامج  محاور 
املائية  »السياسة  على  ندوتها  في  االعتماد، 
التغيرات املناخية ومتطلبات  باملغرب في ضوء 
مع  الزراعي  و«التكيف  املستدامة«،  التنمية 
في  والبحث  باملغرب«،  املناخية  التغييرات 
»مشروع التدبير املندمج للموارد املائية بالوسط 
ندرة  لتدبير  املمكنة  و«الحكامة  الواحي«، 
إلى جانب تشخيص  املائية«،  املوارد  وهشاشة 
كبديل  التقليدية  غير  املائية  »املوارد  موضوع 
من أجل تدبير متكامل للمورد املائية باملغرب«، 
والتشاركية  والالمركزية  املندمجة  و«اإلدارة 
للموارد املائية من خالل املخطط الوطني للماء«   

.
اإلقليمية  املديرية  ممثل  شارك  جهته  ومن 
للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعرض حول 
»املنتزه الوطني إلقليم خنيفرة«، الذي تم إحداثه 
  ، هكتارات   84204 مساحة  على   2008 عام 
و«مؤهالته الطبيعية والسياحية وما تم إعداده 

اإليكولوجية  السياحة  لتطوير  عمل  برنامج  من 
داخله«، مبرزا دواعي إحداث  املنتزه، ومن ذلك 
املنظومات  تدهور  نزيف  إيقاف  في  »املساهمة 
املوارد  تجدد  لضمان  إحيائها  بإعادة  الغابوية 
املائية، املحافظة وتثمني عينة من منظومة شجرة 
مؤهالت  من  يوجد  ما  واستثمار  االطلس،  أرز 
ما  الجبلية، واستغالل  الساكنة  لفائدة  سياحية 
بيولوجية  أهمية  ذات  مواقع  من  عليه  يحتوي 
وإيكولوجية«. كما تم التطرق لخصائص  املنتزه 
والجيولوجية  والجبلية  املناخية  الناحية  »من 
من  به  يزخر  وما  واإليكولوجية«،  والبيولوجية 
الشجر  صنف  مستوى  على  طبيعية  »مؤهالت 
وأنواع  والحيواني،  البيولوجي  والتنوع 
الحشرات املائية )200 صنف(، والطيور )210 
صنفا(   37( والبرمائيات  والزواحف  أصناف( 
أصناف  عدة  بينها  من  صنفا،   40( والثدييات 
مستوطنة كالقرد ماكو والقضاعة وغيرها(، مع 
التذكير بما  يحتوي عليه املنتزه  من » مؤهالت 
مائية وجبال )تبلغ في بعضها نحو 2400 متر( 

وبحيرات )أزيد من 40 بحيرة(.
وفي  ذات السياق، تم التوقف »عند ما تمتاز 
به املنطقة من رأسمال بشري وثقافي، وصناعات 
شفهي  فني  وتراث  تاريخية  ومآثر  تقليدية، 
لتثمني  املمكنة  والسبل  سياحية،  ومسارات 
التعاونيات«،  طريق  عن  الغابوية  املنتوجات 
معطيات سوسيو اقتصادية،   « مع اإلشارة إلى 
إنجازات  من  تسجيله  تم  وما  التدخل،  وبرامج 
لقطاع  التشاركي  التشخيص  في  كمساهمة 
لصالح  تكوينية  دورات  ومن  البيئية،  السياحة 
تهم  وأنشطة  السياحيني،  واملرافقني  املرشدين 
التربية البيئية، فضال عن املساهمة في التهيئة 
متحف  بناء  مع  ازكزا«،  »اكلمام  ل  الترفيهية 
ايكولوجي ومسار سياحي بهذا املوقع املعروف 

وطنيا وعامليا«.
بعرض  للسياحة،    الجهوي  املدير  وشارك 
واإليكولوجية  الجبلية  السياحة  »أهمية  حول 
املؤهالت  يهم  ما  خالله«  من  تناول  باإلقليم«، 
بالجهة  تنميتها  وسبل  السياحية  واملؤشرات 
واإلقليم، وما سجله   من برامج طموحة قد تمكن  
من تثمني املؤهالت الطبيعية والسياحية، ومنها 
والصناعة  السياحة  وزارة  بني  شراكة  اتفاقية 
الشريف  واملكتب  الجهة  ومجلس  التقليدية 
املغربي  الوطني  املكتب  بني  وأخرى  للفوسفاط، 
للسياحة واملجلس الجهوي للسياحة، ثم برنامج 
مشيرا  سويسرا-املغرب«،   املستدامة  السياحة 
السياحية  اإليواء  مؤسسات  »تواضع  ملشكل 
ووكاالت  مرشدين  من  بها«  املرتبطة  واملهن 
أسفار ونقل سياحي. وفي هذا اإلطار، تم التطرق 
الشراكة  اتفاقية  ومنها  البرامج«،  تفاصيل  ل« 
الجوي  والنقل  السياحة  وزارة  بني  املبرمة 
االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 
مالي  بغالف  خنيفرة،  مالل  بني  جهة  ومجلس 
إلقليم  منها  خصص  درهم،  مليون   172 قدره 
ما  اإلنجاز  ومدة  درهم،  مليون   25.5 خنيفرة 
االتفاقية    مشروع  ويضم  و2024،   2020 بني 

ويوان  خنيفرة  بني  يربط  سياحي  ممر  »بناء 
برنامج  إعداد  انتظار  في  اآلن  هو  أجدير،  عبر 
األشغال مع الشركاء، والتشوير السياحي للربط 
بني مختلف املواقع السياحية باإلقليم، واألخير 

مضمن بصفقة في طور إعادة اإلعالن«.
املستدامة  السياحة  برنامج  وبخصوص 
مبلغ  له  خصص  والذي  سويسرا-املغرب، 
عام  إنجازه  ينتهي  أن  على  درهم،  مليون   40
2025، فإنه يتعلق« بإحداث 10 مآوي سياحية، 
لتحسني نوعية اإلقامة وجلب الزوار، مع إنشاء 
وتفعيل منصة مستدامة لتنسيق السياحة ودعم 
نفس  تطرق  كما   . املحلي«  النسيج  ومواكبة 
املكتب  بني  املبرمة  االتفاقية  ملضمون  املتدخل 
الجهوي  واملجلس  للسياحة  املغربي  الوطني 
للسياحة، »بغالف مالي قدره 1,7 مليون درهم، 
العربية  باللغات  انترنت  موقع  إنشاء  ويشمل 
واإلسبانية، وبث صور  واإلنجليزية  والفرنسية 
ومقاطع فيديو ترويجية ودليل سياحي إقليمي، 
مواقع  عبر  للترويج  اآلليات  من  يمكن  ما  مع   

التواصل االجتماعي«.
التهيئة  توجيه  بمخطط  يتعلق  ما  وفي 
هذا  برنامج  املتدخل  استعرض  العمرانية،  
»إنشاء قرية سياحية بيئية،  املخطط، ومن ذلك 
املياه  حول  مستدامة  سياحية  مشاريع  تطوير 
فنادق  إنشاء  الرياضة،  البيولوجي،  والتنوع 

السياحي،  العرض  لتحسني  ومنتجعات  ومأوي 
ترفيهي،  ومنتزه  طبيعية  جذب  منطقة  خلق 
إحداث مراكز للصيادين وتنمية مزارع السياحة 
أخرى  اتفاقيات  »موضوع  إلى  الفتا  الفالحية،« 
يساهم  درهم،  مليون   12 مبلغ  لها  خصص 
للمبادرة  اإلقليمية  واللجنة  الجهة  مجلس  فيها 
الوطنية للتنمية البشرية، وتهم تأهيل املوقعني 
بحيرة  ومحيط  الربيع«  أم  »لعيون  السياحيني 
أكلمام أزكزا عبر إحداث أكشاك وخيام أمازيغية 

وغيرها«.
إلى  اإلشارة  تمت  العرض،  اختتام  وقبل 
الربيع،  أم  مركز  تأهيل  أشغال  يهم  »برنامج 
بغالف مالي قدره 14120.854,20 درهما، ويهم 
بناء ثالثة مواقف للسيارات، مقابل تحويل موقف 
وتأهيل  عمومية،  ساحة  إلى  الحالي  السيارات 
تأهيل  صحية،  مرافق  بناء  تكلمامت،  بحيرة 
الحضري  واالثاث  والحدائق  الولوج   ممرات 
واالنارة العمومية«، إلى جانب »برنامج أشغال 
تأهيل بحيرة أكلمام أزكزا، الشطر األول، بتكلفة 
ويشمل  درهما،   17871.412,80 قدرها  مالية 
إعادة  صحية،  مرافق  و  سيارات  موقف  بناء 
تأهيل املبنى القائم وإنشاء شرفة، تأهيل ممرات 
الولوج وبناء حائط االسناد و االنارة العمومية 

وغيرها.«

الشابة املتورطة في السرقة
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االشتراكي

عندما نتحدث عن الحرب، نتحدث عن األلم، والوجع، والفقدان، 
والكثير من الدموع التي يذرفها االبن واألب واألم والزوجة... إلى 

أن تصبح مناحة جماعية، تكبر آثارها يوما بعد يوم.
كنت أقرأ عن الحرب، وأنا طفلة وأشاهد ويالتها في مسلسالت 
الجثث  صور  لنا  تنقل  التي  الوثائقية  األفالم  وفي  الكرتون، 
املهشمة.  والسيارات  املهدمة  واملنازل  البشرية،  األجساد  وبقايا 
فترسخت هذه املشاهد في ذاكرتي الطفولية، وقد تعودت عيني 
املبتسمة.  والوجوه  الخالبة،  والطبيعة  البحر  مشاهدة  على 
فاملشاهد وحدها مؤملة ملن تنعم بالده باألمن والسالم. وكم كنت 
والزلت أخشى أن يصل دورنا يوما ما لنكتوي مثلهم بنار الحرب 

واأللم والفقدان.
املكثفة  القراءة  عبر  افتراضيا  وإنما  واقعيا  الحرب  أعش  لم 
للكتب التاريخية -بحكم تخصصي الدراسي في شعبة التاريخ- 
التي قربتني أكثر من الحروب والنكبات العاملية، علمت حينها أن 
الحضارات والدول تأسست على أنقاض الجثث والدماء واألرواح 
أو  السماوية،  الديانات  نشر  بمبرر  الشعوب  وإبادة  البريئة، 
استعادة الحق املفقود وغيرها من املبررات التي تحقق الشرعية 
للمستعمر من أجل القضاء على اآلخر، وفرض قبضته الحديدية، 
اجتماعية  نظم  إحداث  بل  جديد،  من  الدول  عمران  بناء  وإعادة 
وسياسية واقتصادية ودينية جديدة، إذ ترك لنا املستعمر الكثير 

من منجزاته على املستوى الكوني. 
وقتها خبرت معنى أن تدمر دولة بأكملها، بعمرانها ومواردها 
البشرية، بسبب الصراعات السياسية واألطماع االقتصادية. وأن 
يعمل املنتصر على إنهاء الحضارة السابقة ليبني على أنقاضها 
حضارته الجديدة، وهذا هو السبب الذي جعلنا نفتقر إلى املعالم 
املتعاقبة  اإلسالمية  الدول  خلفتها  التي  والعمرانية  التاريخية 
وكأننا جئنا  القليلة-  -باستثناء بعض املعالم  على حكم بالدنا، 

إلى هذا العالم لنقتات من الدماء الحمراء والذاكرة املتالشية.
أن  إلى  املتعددة  الحروب  عبر  اإلسالم  رقعة  توسع  عن  قرأت 
صار منتشرا في معظم مناطق الكرة األرضية، وتوسع الكثير من 
الدولة املغربية في عهد املرابطني  الغربية والعربية، مثل  الدول 
أن  قبل  أوربا  إلى  توسعها  وصل  التي  خصوصا،  واملوحدين 

تتراجع خريطتها بعد ظهور قوى أخرى أقوى منها.
األعمال  من  وغيرها  زيدان  جرجي  روايات  أقرأ  كنت  عندما   
ويالت  أملس  كنت  التاريخي،  البعد  ذات  والقصصية  الروائية 
الحرب وانعكاسها على النفوس البشرية، وكيف كان السيف هو 

الفاصل، يؤدي إلى الهزيمة أو االنتصار، وكيف عوضته أسلحة 
بمدى  هنا  وأعترف  الدماء.  من  املزيد  لتحقق  متطورة  أخرى 
قدرة ُكتابها على نقل األحداث الدموية والخراب إلى القارئ كما 
عاشوها أو سمعوها. وإن كنت قد عرفت األضرار التي تخلفها 
العمرانية،  االجتماعية،  االقتصادية،  املجالت:  شتى  في  الحرب 
األعمال  خالل  من  عرفت  فإني  التاريخية،  الكتب  عبر  الفكرية... 
بها  ابتلي  التي  الجسدية  واألعطاب  النفسية  األضرار  األدبية 

الكثير من ضحايا الحرب. 
واقع  إلى  الحقا،  االفتراضي  واالطالع  القراءة  تحولت  وقد 
عايشته مع حرب العراق وفلسطني وليبيا وسوريا وغيرها من 
الدول التي كانت تعاني ويالت الحرب، وكانت القنوات الفضائية 
والجرائد تنقل إلينا بعض األحداث، فكنا نتألم ملا يحدث هناك، 
الحرب وقسوتها،  الفارين من  الالجئني  خاصة مع توافد بعض 
سلمية  ومظاهرات  احتجاجات  عبر  معهم  تضامنا  ما  وكثيرا 

ُووجَه بعضها بالقمع األمني. 
وإن كنت لم أعش هذه الحروب الدموية في بالدي، فقد عشت 
حربا مختلفة عانى منها كل فرد يتنفس على وجه الكرة األرضية، 
الرجال  من  الكثير  أرواح  خطف  الذي  كوفيد،  وباء  ضد  الحرب 
والنساء من مختلف األعمار، وغير تفاصيل حياتنا اليومية، هذا 
الوباء الذي عشنا معه ملدة سنتني حروبا متعددة أهمها اإلصرار 
على البقاء، وتحمل قسوة الحجر الصحي وحظر التجول والتنقل 

لشهور عديدة. 
واقتصادية  وثقافية  وفكرية  نفسية  حروبا  يوميا  نعيش  كما 
غيري  وتستهوي  تستهويني  التي  الحروب  وهي  واجتماعية... 
للكتابة عنها وعن وعواملها وويالتها، بعيدا  من الُكتاب -حاليا- 
عبر  نناضل  فصرنا  كونية.  كوارث  من  التاريخ  لنا  خلفه  عما 
ونحن  املتلقي،  إلى  ورسائلنا  صوتنا  إيصال  أجل  من  أقالمنا 
الصحة  أهمها:  من  جميعا  تهمنا  مختلفة  قضايا  في  ننبش 
التي  الهامة  والتعليم والثقافة واالقتصاد وغيرها، من القضايا 
من شأنها أن تجنبنا الحروب والوجع والكثير من األلم... دون أن 
أنسى الحروب الخفية التي يعيشها املشهد الثقافي، والتي غالبا 

ما ينتصر فيها الكاتب الجاد الذي يحترم قلمه.

إعداد: سعيد منتسب

فاطمة الزهراء املرابط: ع�شت حربا خمتلفة

وقت مستقطع من الحرب  )38(
الحرب، أيضا، شرخ عظيم في الكينونة، في الشرط الوجودي،  كما أن 
»الضرورة« تجعل منها معضلة أخالقية مكشوفة، ال يمكن تجاوزها 

فكريا.
في هذه الشهادات عن الحرب، مع الكتاب والمبدعين والمثقفين 

والفنانين، نشعر بأن إشعاعاتها ال تستثني أحدا، سواء أكان في 
قلبها أم على هامشها، قريبا أم بعيدا، عسكريا أم مدنيا، مناصرا أم 

معارضا، حيا أم ميتا. نشعر بالدخان والغبار يصل إلى الحلق، ونقاسي 
شح التموين، ونحس بانقطاع الماء والكهرباء، ونسمع لعلعة سيارات 

اإلسعاف، وتتخاطر في أحالمنا الدبابات والمقنبالت والصواريخ 
المضادة للطائرات، وكل الخرائط تبدأ في الفركلة داخل رادارات 

عسكرية، تتهددها  بالخراب المبين..

اإلنسان المعاصر 
ومنظومات القيم

حم�ر امل�ؤمتر العلمي 
ال�شن�ي مل�ؤ�ش�شة »مقاربات«

األبحاث  مختبر  مع  بتعاون  مقاربات،  مؤسسة  تنظم 
اآلداب  بكلية  والثقافية  واالجتماعية  النفسية  والدراسات 
للثقافة  الجهوية  واملديرية  املهراز  ظهر  اإلنسانية  والعلوم 
)الدورة  السنوي  مؤتمرها  املغربي،  الفكر  وحلقة  بفاس 
هو  كبير  ملحور  السنة  هذه  الذي خصص  الخامسة2022( 
»االنسان ومنظومات القيم«، وسيضم املؤتمر الذي يستمر 
داخل  مؤطرة  الجلسات  من  مجموعة  يومني،   مدى  على 

ندوتني كبيرتني هما: 
وتضم  اإلنسان ومنظومات القيم:  الندوة الكبرى األولى: 
ثالث جلسات علمية، والندوة الثانية الكبرى: الدين والتدين 
الى  باإلضافة  علمية،  جلسات  ست  وتضم  متقاطعة:  رؤى 

محاضرة افتتاحية وورشات تفكير. 
ويشارك في املؤتمرات باحثون وجامعيون مغاربة وعرب 
من تخصصات متقاطعة: الفلسفة واآلداب وعلم النفس وعلم 
والترجمة  األديان  وتاريخ  االسالمية  والدراسات  االجتماع 
شراك  وهم:أحمد  القانونية  والدراسات  واالنتروبولوجيا 
امعمري  لحبيب   - العلمي  الخمار   - العطري  الرحيم  عبد   -
– كبير صاندي- املصطفى املرابط - عياد أبالل-محمد سالم 
محمد  ِتلوت-  جميلة  محمد جحاح-   - عليلو  فائزة  شكري- 
املرجان- محمد الحوش- محمد راضي - بنبوعزة عبدالقادر - 
هشام كموني- خالد التوزاني - ريدمي منير - أحمد الدهمي 
 - الصنهاجي  ادريس  ساسيوي  سعيد   - عبد هلل احادي   -
محمد  ابراهيم الهيباوي -  عمر أكراصي-  نجية العبودي - 
اإلدريسية العبودي -  بلقاسم زياني -  كرام - ليلى لهنيدة - 
فاطمة الزهراء  جميلة عباوي -نجيب مزوار-لحسن رحالي- 
--محمد  بركان  الطيب   - حاجيوي  خديجة  بوعشرين- 
الكريم  عبد  سكا-  بن  الهواري-عمر  خديجة  الترسالي- 
عبد  عيسى   - الودغيري  الزهير  نوفل  االدريسي-  القنبعي 
نجوى   - توفيق شبيطه  مها   - الغزراني  سهام   - علي  هلل 
لكحل - لحسن بوشال - علي وهبي- عبد العالي الشـداوي - 
نــزار املنصوري - عزيز بيمعاردن - عبد الرحمان النوايتي - 
سمير الشريفي - خاليد مكودي-إكرام الجزار - عمر بوسالت 
– حفيظ أشنافي - أحمد دريسي - محمد الطاهري - م. احمد 

دريسي - رشيدة بوشتي.
لإلشارة فأشغال املؤتمر تصدر في كتابني:

األول بعنوان: اإلنسان املعاصر ومنظومات القيم: تنسيق: 
أحمد شراك وعبد الرحيم العطري وجمال بوطيب. والثاني: 
معمري  الحبيب  تنسيق:  متقاطعة:  رؤى  والتدين  الدين 

وادريس الصنهاجي وجمال بوطيب وأحمد شراك.
أما ّاألشغال املوازية فتصدر في كتاب ثالث بعنوان التفكير 
في الجسد تنسيق: عبد الرحيم العطري واحمد شراك وجمال 
بوطيب.كما سيعرف املؤتمر تكريم أسماء اكاديمية وعلمية 

وطنية باالضافة الى ورشات تفكير وحلقات نقاش.

»كيف ميكُن اأن نحيا؟« 
لدول�ز برتجمة عربية

من  العربية  النسخة  القاهرة، صدرت  في  »ُهّن«  دار  عن 
دولوز«  لفلسفة جيل  مقّدمة  نحيا؟..  أن  يمكُن  »كيف  كتاب 
أحمد  املصري  املترجم  بتوقيع  ماي،  تود  األمريكي  للباحث 

حّسان.
حاول تود ماي  بسط رؤية املفكر الفرنسي  جيل دولوز 
للكون من حولنا، على العكس من االشتغاالت األخرى املُنجزة 
عن دولوز بوصفه واحدا من الفالسفة الذين يصعب إيجاز 

أو تقديم أفكارهم بطريقة مباشرة. 
لديه  كان  الفلسفة؟«  »ما  صاحب  أن  على  املؤلف  ُيركز 
الرؤى  الكتاب  في  تتقاطع  كما  الكون.  إلى  حيوّي  منظور 

السياسية والثقافية مع طروحات الفلسفة الفرنسية.
لعمل  القراءة ومثيرا لالهتمام  الكتاب مدخال سهل  يقدم 
استعصاء.  وأشدهم  العشرين  القرن  مفكري  أهم  من  واحد 
حاولت الكتب األخرى شرح دولوز بوجه عام، أما تود ماي 
دولوز:  فلسفة  قلب  في  محوري  سؤال  حول  كتابه  فينظم 
كيف يمكن أن يحيا املرء؟ ثم يمضي املؤلف، أستاذ الفلسفة 
البارز، ليوضح كيف يقدم دولوز رؤية للكون باعتباره شيئا 
حّيا يزودنا بطرق إلدارة حياتنا ربما لم نكن لنحلم بها. ومن 

خالل هذه املقاربة تتم تغطية املدى الكامل لفلسفة دولوز.

إدريس ولد الحاج )*( 

س مجلة الفتح، ُمحب  يتطرق الفصل األول ملُؤسِّ
مساندًة  الشام  أبناء  أبرز  أحد  الخطيب،  الدين 
في  الحديث  ويفصل  املغربية،  الوطنية  للحركة 
جوانب كثيره من حياته، منذ الوالدة إلى مرحلة 
النضج ودخولِه معترك النضال الصحفي متنقال 
الدكتور  يقدم  والتي  عديدة،  منابر صحفية  بني 
بجريدة  بدءا  كلِّها  بها  جردا  الريس  مصطفى 
»الزهراء«،  بمجلة  وانتهاًء  الفنون«  »ثمرات 
كجريدة  كثيرة،  أخرى   بتجارب  مرورا 
و«اإلخوان  و«العاصمة«،  و«الِقبلة«،  »املؤيد«، 

املسلمون«، و«املنهاج« و«األزهر«.
تأسيس  لتجربة  فيتطرق  الثاني  الفصل  أما 
مجلة الفتح، في غمرة دعوات اإلصالح الديني، 
فيتحدث عن والدتها العسيرة واالستثنائية،  كما 

يفّصل الحديث في كونها كذلك مجلة إسالمي.
ظاهرة  في  بحٍث  عن  عبارة  الثالث  الفصل   
تفكيك  تروُم  كانت  استعمارية  كآلية  التنصير 
ركز  لقد  للمغاربة.  واللغوية  الدينية  الوحدة 
هذا الفصل على تفاعل  مجلة الفتح مع معضلة 

التنصير، حيث أنها قامت برصد الظاهرة رصدا 
فتح  لسياسة  تتبعها  خالل  من  ومفّصال،  نقديا 
يد  بإطالق  التبشيرية،  البعثات  أمام  املجال  
وإيطاليا  وإسبانيا  فرنسا  من  اآلتني  القساوة 
الحماية  سلطاِت  تعيني  خالل  ومن  والجزائر، 
والحاقدين  للمسيحيِة  املتعصبني  ألشرس 
مثل  الدينية،  الوظائف  في  اإلسالم  على 
للعدلية  مارتي مستشارًا  بول  الضابط  تعيينها 
اإلسالمية، والضابط ماركو في مكتب املطبوعات 
العربية، ولويس برونو مديرًا للتعليم اإلسالمي. 
كما يتطرق هذا الفصل كذلك لكيفية تتبع مجلة 
وكيف  البربرية،  اليوطي  سياسة  ملظاهر  الفتح 
اهتماَمها  مبرزة  البربري،  الظهير  مع  تفاعلت  
بقضايا املغرب رغم  ُبعد املسافة، مما  يدل على 
إلى وحدة  الداعي   القومي اإلسالمي،  توجهها  

األمة العربية اإلسالمية.
الدكتور  فخصصه  الرابع،  الفصل  أما 
البربري، حيث  الظهير  الرايس ملسألة  مصطفى 
وخارجه،  املغرب  في  االحتجاج  أصداء  تتبع  
آلية  باعتباره  تجاهه،  املواقف  تباين  وَرَصد 
لزرع التفرقة بني املغاربة، وكل هذه التفاعالت  
مقاالِت  من  الباحُث  استقاها   واألصداء 
وتغطياِت مجلة الفتح. كما تطرق من جهة أخرى  
الفرنسي  واملوقف  السلطاني  املوقف  من  لكلٍّ 
البربري؛  الظهير  ضد  االحتجاجات  حركة  من 
قبل أن ُيختتم   بتطرق مجلة الفتح لردوِد فعل 
رصدت   حيث  الخارج؛  في  املغاربة  الوطنيني 
في  املغاربة  الطلبة  به  قام  الذي  الدور  املجلة 
وفضح  البربرية،  بالسياسية  للتعريف  باريس 
الفرنسي،  العام  الرأي  لدى  وخباياها  مراميها 
والذي ظّل يعاني من التضليل بواسطة الصحف 
يكتبها  كان  التي  املغرضة  والكتب  واملطبوعات 

دعاٌة من املستعمرين واملبشرين املتواطئني. كان 
على رأس أولئك الطلبة املغاربة الذين أتت املجلة 
ومحمـد  الجليل  عبد  بن  عمر  اسمهم،  ذكر  على 
بن الحسن الوزاني. ومن بني التفاعالت األخرى 
لصدور  تطرُقها  الفتح،  مجلة  عنها  أبانت  التي 
كتّيٍب باللغة الفرنسية في باريس يحمُل عنوانا 
أو أخطاء سياسة  املغرب،  في  »عاصفة  مثيرا:  
 Tempête sur le Maroc ou les“ »بربرية
 ،”..erreurs d’une politique berbère
وكان ذلك من بني أوجه الدعم التي قدمتها املجلة 
حيث  البربري،  الظهير  سياسة  ضد  للمغاربة 
 74 في  يقع  الذي  الكتاب  ملقدمة  ترجمًة  نشرت 
فهرسه  نشرت  كما  الصغير،   حجم  من  صفحة 
الذي ضم سبعة فصول، وبذلك ساهمت في نشر 
لدى  وخلفياتها  السياسة  هذه  بأبعاد  الوعي 
واإلسالم  العروبة  لحمة  بذلك  وعززت  املشارقة، 

بني أبناء األمة الواحدة.
في الفصل الخامس، يتطرق الدكتور مصطفى 
اليسار  موقف  وكذا  العربي  للموقف  الرايس 
الفرنسي من الظهير  البربري في املغرب، حيث 
كجمعية  اإلسالمية،  الجمعيات  موقف  يرصد 
»شباب املسلمني« وجمعية  »الهداية اإلسالمية«،  
في  البربري  الظهير  صدور  أصداء  ويتتبع 
املصلح  ودور  بالقدس،  العام  اإلسالمي  املؤتمر 
البربرية  بالقضية  التعريف  في  أرسالن  شكيب 

في املحافل الدولية،  ويتتبع  أخبارها باعتبارها 
مصدر جدٍل بني جريدة »األهرام« و«الفتح«، ثم 
يرصد تفاعالت الصحافة اليسارية الفرنسية مع 
القضية نفسها... ومن بني األمور التي تسترعي 
االهتمام في هذا الكتاب التقديم الذي خّصه به 
ما  بني  ومن  الدفالي،  معروف  محـمد  األستاذ 
جاء فيه إشادته بعمل الدكتور مصطفى الريس 
اعتمادا  التأريخ  مبحث  مقتحمي  من  باعتباره 
وجود  رغم  إذ  املشرقي،  الصحفي  املنت  على 
محاوالت سابقة في هذا املجال، إاّل أنها ظلت في 
بعض  في  خصوصا  وتميزت  »محتشمة  نظره 
تمّكن  ما  تحديدا  هذا  التوثيق«.  بعدم  الحاالت 
الدكتور مصطفى الرايس من تجاوزه من خالل 
حرصه على توثيق املادة التي اشتغل عليها، إذ 
نجده في أحد فصول الكتاب يقدم جدوال بمقاالت 
من  ويصنفها  عليها،  اعتمد  التي  الفتح  مجلة 
حيث جنسها وكاتبها والعدد الذي صدرت فيه، 
والصفحة التي ظهرت فيها، وهذا إنما يدل على 
أن عمل الدكتور مصطفى الرايس يكّرس تقاليد 
ونكران  بالكرم  املّتِسم  الجاد،  العلمي  البحث 
الذات، حيث أنه يوثق املنت الصحفي الذي اعتمد 
عليه، ويسهل املهمة على باحثني آخرين ممن قد 
يرغبون في مزيد من التحقيق في هذا املجال. كما 
يتمّيز كتاب الدكتور مصطفى الرايس بتشريحه 
والتي  املغرب،  االستعمارية في  فرنسا  لسياسة 
اعتمدت في تنفيذها على ثالثة محاور أساسية: 
الصراع  من  تحييدهم  بغية  النخب  استقطاب 
إسالمية«  »سياسة  اعتماد  السلطة،  على 
ومحافظة  مدافعة  فرنسا  بمقتضاها  ظهرت 
حيث  للمغرب،  اإلسالمية  الثقافية  األسس  على 
بدا ذلك جليا من خالل تثمني املعمار اإلسالمي 
املغربي وتكريسه في بناياتها اإلدارية النفعية، 
خصوصا«  املغرب  »بنك  والبنوك  املحاكم  مثل 
السياسة  ثم  املساجد،  وبعض  والعماالت 

البربرية، موضوع هذا الكتاب. 
في  االنتباه  تسترعي  أخرى   مالحظة  هناك 
هذا الكتاب، وهي اإلهداء املتميز الذي خص به 
األستاذ الرايس املجاهد عبد الرحمان اليوسفي، 
أحد رموز النضال الوطني سواء ضد االستعمار 

أو من أجل بناء املغرب الديمقراطي. 

)*( أستاذ باحث ومترجم 
كلية اللغات والفنون والعلوم 
اإلنسانيةـ سطات

بإهداء متميز خص به  المجاهد عبد الرحمان اليوسفي

 م�شطفى الراي�س ي�شدر »ال�شيا�شة الرببرية 
الفرن�شية يف املغرب من خالل جملة الفتح«

عن منشورات »باب الحكمة« بتطوان، صدر حديثا للباحث المغربي 
في مجال التاريخ، الدكتور مصطفى الريس، كتاب »السياسة البربرية 
الفرنسية في المغرب من خالل مجلة الفتح )1926ـ 1948(«. يقع 
الكتاب في 252 صفحة من القطع المتوسط، ويضم خمسة فصول، 
باإلضافة إلى تقديم كتبه واحٌد من خيرة الباحثين الذين لهم باع 
طويل في مجال التاريخ والكتابة التاريخية بالمغرب، األستاذ محمـد 
معروف الدفالي، كما يضّم مقدمة وخاتمة بقلم المؤلف، ثم ملحقا 
يتضمن صورا لبعض المقاالت من مجلة الفتح المصرية موضوع البحث، 
وأخرى لمقاٍل من جريدة المنهاج، وُيختتم بجرٍد ببليوغرافي للمراجع 
التي اعتمدها الدكتور الرايس في إنجازه لبحثه.

   وضع النموذج التنموي الجديد الجامعة في مقدمة استراتيجية التنمية للعالقة الوثيقة التي 
املعرفة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية باعتبار الجامعة نظاما لإلنتاج والعرض  تربط الجامعة/ 
دون إغفال وظيفها في البناء االجتماعي، وعليه سنتطرق في هذه املداخلة للتحديات التي تواجه 
الجامعة من أجل مواكبة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي يطرحها النموذج التنموي الجديد 

الذي أطلقه جاللة امللك محمد السادس.
الذين  املتخصصني  من  العديد  بني  الجدل  تثير  التي  الساعة  قضية  العالقة  هذه  تظل  هنا،  من 
األسئلة  العديد من  العوملة، هناك  متزايد  عالم  في مواجهة  للتنمية  ناقل  بمثابة  الجامعة  يعتبرون 

يطرحها الهدف من هذه املداخلة، وإليكم بعض األسئلة :
- هل يمكن أن تنسب للجامعة وظيفة في البناء االجتماعي ؟      

- ما هي القضايا الحقيقية التي تواجه الجامعة املغربية وما هو دور التعليم العالي في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية لبالدنا ؟؟

لإلجابة عن هذه األسئلة قسمنا موضوع املداخلة إلى قسمني:
 -1 الجامعة عنصر من عناصر البناء االجتماعي

      سنحاول في هذا القسم إبراز الوظيفة التي تقوم بها الجامعة داخل البناء االجتماعي، وعليه 
إذا اعتبرنا الجامعة نظاما لإلنتاج فإنه من الضروري أن تعمل وفقا ملبدأ اقتصادي أي الحد األقصى 

لإلنتاج مع الحد األدنى لإلنفاق على استخدام وسائل اإلنتاج حسب
.Lorenzi و  Payan  

      إذن يمكن القول إن املعرفة التي ينقلها األساتذة إلى الطالب، من أجل الحصول على نتائج 
جيدة، تتيح للجامعة أن تكون فعالة من خالل إنتاج فاعلني مساهمني في التنمية االقتصادية للبلد، 
ومع ذلك فمن الضروري التأكيد أن الجامعة ليست مجرد مكون لألفراد بل هي أيضا آلية إلنتاج أفكار 
ومفاهيم جديدة تساهم في التنمية. ومن هذا املنطلق يمكن القول إن البحث العلمي ليس نشاطا 
ثانويا للجامعة بل على العكس من ذلك فهو يشكل نشاطا لدراسة اإلشكاالت املرتبطة باالحتياجات 

املعقدة للمجتمع .
هذه العالقة بني الجامعة كنظام االقتصاد الخاص بكل مجتمع تتطلب تحليال لهذه العالقة بطريقة 
موضوعية. وبالتالي، يمكننا القول إن دور الجامعة أصبح أكثر حسما في بناء املجتمعات، إذ يعد 
التعليم العالي ضرورة لخلق القدرة الفكرية، التي يعتمد عليها إنتاج املعرفة واستخدامها وتنفيذ 

ممارسات التعلم مدى الحياة الالزمة لتحديد املعرفة واملهارات الفردية.
      وبالتالي فإن املعرفة حاليا تحتل مكانة مهمة ومتنامية في عملية بناء املجتمعات، ويعتبرها 
البعض املحرك الرئيسي للنمو االقتصادي واالجتماعي للمجتمع. وبالتالي فقد أصبح تراكم املعرفة 
أساس  متزايد  بشكل  وأضحى  االقتصادية  التنمية  عملية  في  الرئيسية  العوامل  من  واستخدامها 

امليزة التنافسية ألي بلد في االقتصاد العاملي .
ومن جهة أخرى، ال يمكن إغفال التحديات التي تواجهها الجامعة في معظم البلدان النامية التي ال 
تزال تكافح مع الصعوبات الناشئة عن الحلول غير املالئمة للمشاكل التي تواجه أنظمتها التعليمية.

ومن بني تلك التحديات نذكر مثال الحاجة إلى تعميم االستفادة من التعليم العالي بطريقة مستدامة. 
باإلضافة إلى مشكل جودة التعليم وأهميته، وكذا جمود الهياكل اإلدارية وممارسات اإلدارة.

ولكي تساهم الجامعة بشكل فعال في التنمية االقتصادية واالجتماعية يجب االستثمار في رأس 
النهاية قضية وطنية  الناجع في  التعليم  الجيد حتى يصبح  التكوين  أوال من خالل  البشري  املال 

تجعل من سياسة التعليم العالي هدفا محددا يروم تحسني النمو االقتصادي والحد من الفقر.
    ومن هذا املنطلق، يرى العديد من الباحثني أن جودة التعليم العالي تساهم في تحسني قدرة بلد 

أو مجتمع ما على االندماج في اقتصاد عاملي قائم على املعرفة.
ووفقا لذلك فإن الجامعة أصبحت أكثر انخراطا في عملية إنتاج املعرفة وعلى هذا األساس تبنى 
مسايرة  اكتساب  أجل  من  العالي  التعليم  أنظمة  تشكيل  من  تمكنه  جديدة  استراتيجيات  املغرب 

التنمية االقتصادية العاملية.
وبالتالي ال يمكن تحقيق النمو املستدام لالقتصاد دون مساهمة نظام تعليمي حكيم عالي مبدع 

ومبتكر يقوم على تنمية القدرات.
وبهذا املعنى فإن الجامعة تساهم بطريقة فعالة في تنمية املجتمع من خالل التعليم الجيد الذي 
عدالة  تحقيق  وبالتالي  الشغل،  من فرص  املحرومني  للمتخرجني  أفضل  يوفر فرص عمل  أن  يمكن 
اجتماعية بالتركيز على رأس املال البشري الالزم لتكوين مجتمعات مدنية سليمة وثقافات متماسكة 

اجتماعيا .
-2 التعليم العالي في صلب النموذج التنموي الجديد

     ومن خالل ما سبق فإن النموذج التنموي الجديد جعل التعليم العالي ضمن أولويات مخططه 
التنموي باعتبار جودة التعليم الجامعي واملهني والنهوض بالبحث العلمي من الشروط األساسية 
لتسريع مسار التنمية باملغرب والدفع به إلى مصاف األمم ذات التنافسية املستدامة، كما أنها من 
املحددات الجوهرية للنموذج التنموي الجديد، لكونها تساهم في تكوين وتحفيز الكفاءات الضرورية 
لتنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية، في القطاعني العام والخاص، مما يسمح باإلنتاج املستمر 
للمعرفة والثقافة، األمر الذي يؤدي في نهاية املطاف إلى انبثاق مجتمع مبتكر ومزدهر ومندمج في 
والخاصة  العمومية  العالي  التعليم  ملؤسسات  فعلي  بتحديث  القيام  ينبغي  لذلك  املعرفة؛  اقتصاد 
والعمل على الرفع من حسن أدائها، باإلضافة إلى التثمني القوي لُشعب التكوين املهني ولطرق التعلم 
الهجني وبالتناوب، وذلك بهدف تمكني الشباب املغربي من سبل امتالك الكفاءات العالية وتحسني 

آفاق اندماجه في سوق الشغل.
الذي  العام  تقريره  )وفق  التالية  األهداف  الجديدعلى  التنموي  النموذج  الغاية، سطر       ولهذه 

قدمته في أبريل  2021(:
1( ضمان استقاللية مؤسسات التعليم العالي. 

2( جعل الطالب في صلب إصالحات وإجراءات تحسني أداء التعليم العالي واملهني.
3( تعزيز قيمة التكوين املهني. 

4( تشجيع البحث العلمي من خالل آلية مستقلة للتمويل والتقييم.
     بالنسبة لضمان استقاللية مؤسسات التعليم العالي ومراجعة طرق حكامتها، بهدف الرفع من 
نجاعة أدائها، يجب أن ترتكز هذه الحكامة الجديدة على نظام لقيادة املؤسسات الجامعية، يكون 
شفافا وذا مصداقية وموجها نحو حسن األداء من خالل إرساء تعاقدات متعددة السنوات بني هذه 

املؤسسات والدولة تحدد بموجبها األهداف املتوخاة في ما يتعلق بـ:
أ( إنتاج األبحاث العلمية وبراءات االختراع.

ب( استقطاب الطلبة وقابليتهم لإلدماج في سوق الشغل.
ج( التأثيرعلى االقتصاد الجهوي والوطني.

      باملقابل على مجلس اإلدارة أن ينتقل بكيفية جذرية من التركيبة املتضخمة الحالية، إلى تركيبة 
فعالة، حيث يجب أن يكون املعيار األساسي النتقاء رؤساء الجامعات، ولتوظيف وترقية األساتذة، 
هو قدرتهم على تطوير البحث العلمي املتميز ومهام التكوين عالي املستوى؛ كما يجب العمل على 
تشجيع تكوينات التميز بمشاركة القطاع الخاص، الذي يمكن له أن يتدخل في إحداث صياغة برامج 
التكوين وأن يساهم بذلك في تسهيل ولوج الطلبة إلى سوق الشغل.  وبإمكان املؤسسات املحتضنة 
للتكوينات املتخصصة تعبئة أنواع أخرى من التمويل غير تلك املبرمجة في إطار ميزانية الدولة، 
الثالث  القطاع  الشراكات مع  العام والخاص، وتعبئة  القطاعني  الشراكات بني  خصوصا من خالل 

قطاع الخدمات الذي يهدف بالضرورة إلى تحقيق الربح.
إطار  وضع  يخص  ما  في  سواء  للطالب،  املركزية  املكانة  ترسيخ  الضروري  من  ذلك،  إلى  إضافة 
للمنافسة بني املؤسسات أو في تصميم البرامج التعليمية واإلدماج في سوق الشغل واعتماد طرق 
بيداغوجية جديدة يتم التركيز فيها على تقوية كفاءات الطلبة، سواء العلمية والتقنية أو املهارات 
الفردية. ويجب اعتماد الرقميات في إعمال هذا التحول؛ فمن شأن استعمال الرقميات أن يغير بعمق 
النموذج االقتصادي املتعلق بالتعليم العالي، الذي يتيح تقديم برامج تكوين عن بعد تتوج بشهادات 
في  الرقميات  أساسيات  إتقان  يدمج  أن  يجب  ذلك،  على  تكلفة. عالوة  وبأقل  الطلبة  من  عدد  ألكبر 
جميع شعب التكوين ابتداء من السلك األول من التعليم العالي، وأن يكون الولوج إلى التجهيزات 

والشبكات الرقمية متاحا لكل الطلبة.
     إن ازدهار وتقدم املغرب لن يكون ذا شأن إال إذا استند إلى بحث علمي متميز داخل الجامعات. 
للتقييم  صارمة  آلية  إنشاء  خالل  من  العلمي  البحث  نظام  هيكلة  على  أساسا  األمر  هذا  ويتوقف 
العلمي تتيح أداء وظائف سلطة مضادة وإنتاج مدونة للسلوك واألخالقيات ومنح عالمات التميز، 
وهو ما من شأنه خلق توازن مع االستقاللية التي تتمتع بها هيئات الحكامة باملؤسسات الجامعية.

    يهدف املغرب من خالل النموذج التنموي الجديد إلى أن يصبح قطبا للتعليم العالي والبحث 
يستقطب الطلبة من املغرب ودول الجوار والقارة من خالل عدد من املؤسسات املتميزة،  وسيتأتى 
ذلك من خالل انبعاث جيل جديد من الجامعات، يشتغل بمعايير التميز، وبنماذج متجددة للحكامة، 
معززة باإلمكانيات املالئمة للقيام باملهام املنوطة بها، حتى تصبح هذه الجامعات مستقلة وتضع 
الطالب في صلب أولوياتها قصد تأهيله وتنمية قدراته العلمية والثقافية من أجل إنجاح اندماجه 

في سوق الشغل.
    وبوضعه للجامعة في صلب املنظومة الترابية، يطمح املغرب إلى تطوير مقاربة جديدة للتعليم 
العالي ترتكز على البحث والتطبيق الوثيق الصلة بالواقع، تكون فيها مواضيع البحث متمحورة 
حول تحديات التنمية الوطنية واملحلية، بدعم وتعاون مع القطاع الخاص. ومن شأن هذا التحدي 
أن يحقق قفزة نوعية في مجال التكوين والبحث العلمي واالبتكار من خالل إدراجها ضمن دينامية 
مستمرة للنمو؛ وذلك بالعمل على مراجعة كيفيات ترسيخ مؤسسات التعليم العالي داخل محيطها 
الترابي، على ضوء تطورات الحكامة الترابية؛ وعلى خلفية الجهوية املتقدمة؛ مما يستدعي آليات 

جديدة للتعاقد بني الجامعات، وبني الدولة والجهة.
تحسني  أجل  من  الجديد  التنموي  النموذج  قدمها  التي  املقاربات  إطار  وفي  اإلطار  هذا       في 
عالقة الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي، انخرطت الجامعة حاليا في بناء شراكة مع الفاعلني 
بالحركية  العالقة  ذات  األنشطة  االقتصاديني واالجتماعيني بهدف تحسني تموقعها وتواجدها في 
االجتماعية واالقتصادية من خالل مجموعة من اإلجراءات ذات الطابع املهني، والبحث عن العوامل 
املساعدة على التقارب بني الجامعة ومحيطها االقتصادي واالجتماعي. وفي هذا الصدد ينبغي عقد 
اتفاقيات شراكة مع املؤسسات االقتصادية ومؤسسات املجتمع املدني والحكومية وغيرها من أجل 
تكثيف االنتقال نحو الطابع املهني والتخصص الذي يتطلبه التكوين الجامعي وخاصة للشهادات 
واملؤهالت العلمية للمتخرجني من الجامعة، ومحاولة ربط مسار التكوين في الجامعة باالحتياجات 

األساسية التي يحتاجها القطاع االقتصادي باألساس.
    فاالستثمار في التعليم العالي له فوائد مهمة وضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية القائمة 
على املعرفة. إن بناء مجتمع التنمية هو في نهاية املطاف مسؤولية الجامعة بقدر ما يجب أن تعمل 
وفقا ملنطق يعزز التضامن الوطني من خالل تعزيز التماسك االجتماعي األقوى واملشاركة املفتوحة 
املتنوعة، وعلى هذا األساس فإن املجتمعات تعرف تنوعا حسب البحوث والدراسات التي تجريها 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وفي هذا السياق يعد تحسني التعليم العالي ضرورة ملحة لتمكني 

التقدم املستدام للمجتمع املغربي.

 )*(أستاذة باحثة في علم االجتماع

  توطئة
   نروم في هذه القراءة واملقاربة الكشف عن املسعى 

العلمي التجريبي لإلشكالية اآلتية:
ومشاعرنا  عواطفنا  ازدواجية  تفسير  يمكن   كيف 

تجاه الحيوانات؟
بتعبير آخر: ما السبيل إلى فهم السلوك اإلنساني في 

عالقته بطبيعة املعاملة للحيوانات؟ 
وملاذا ُنحبُّ الحيوانات ونعطيهم األشياء الكثيرة من 
وجداننا وأحاسيسنا، وفي اآلن نفسه نستخدم معهم 

القساوة والوحشية؟
اإلنسان في مواجهة الحيوانات

والحيوانات،  اإلنسان  بني  الرابطة  العالقة     تشكل 
التجارب  من  ملجموعة  األساس  العلمي  اإلشكال 
نفس  علم  وأستاذ  الباحث  أنجزها  التي  العلمية 
 - بيج  لوران  بفرنسا  غرونوبل  بجامعة  االجتماعي 
شانكالند Laurent Bègue-Shanklandفي كتابه: 
»في مواجهة الحيوانات: عواطفنا، أحكامنا املسبقة، 
وازدواجية مشاعرنا«. والكتاب صادر عن دار النشر 
بباريس   Éditions Odile Jacob يعقوب  أوديل 
سنة 2022. وقام بتقديمه الطبيب النفسي والعصبي 
بوريس سايرولنيكBoris Cyrulnik، وجاء في هذا 
الفكر  أن  فيه  سَنفهم  الذي  اليوم  »في  قوله:  التقديم 
بدون لغة موجود عند الحيوانات، ال شك أننا سنخجل 
بهم،  خاصة  حدائق  في  حبسناهم  ألننا  أنفسنا،  من 

وُقمنا داخلها بإذاللهم وبالضحك عليهم«.
االجتماعية  النفسية  املقاربة  من  الكتاب  يتخذ    
املشترك  عن  به  يكشف  علميا  ُمنطقًا  التجريبية 
حيث  والحيوان،  اإلنسان  بني  واملُختلف  الوجداني 
سلوكنا  في  املُزدوج  الشيء  استنباط  إلى  يدفعنا 
واقع  فهم  إلى  املقاربة  هذه  تتجه  وهنا  وتصرفاتنا. 
االجتماعي  محيطه  داخل  سلوكه  وتفسير  اإلنسان 
الغيرمن  وباستحضار  اليومية  حياته  سياق  وفي 
معرفته،  طريق:  عن  الحياة  هذه  داخل  ثالثي  منظور 
االجتماعية.1  وتفاعالت  املتبادلة،  تأثيراته  ورصد 
الصريح  الخارجي  املستوى  على  إْن  وذلك 
للسلوك،أوعلى املستوى الداخلي املضمر. ويعتبرعلم 
النفس االجتماعي من »العلوم الحديثة ذات االهتمام 
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وهوالعلم  اليومية.  حياته  واقع  سياق  في  باإلنسان 
الذي أسس ملنظورمنظم ومنهجي يتخذ له كموضوع 
النفسي.  بعده  في  Socialleخاصة  اجتماعي  ماهو 
وتجليات هذا املوضوع تتسع لتعكس ما يحيل على 
الصيغة  بهذه  فماهواجتماعي  املجتمع.  وعلى  الفرد 
يفيد أيضا الواقع العالئقي في طبيعته وأنماط تعبيره 

املختلفة )الحياة األسرية،الحياة في العمل...(«.
شانكالند في طرح علمي   - الباحث بيج  وقد خاض 
عينة  على  قة  املطّبً تجاربه  بني  من  نجد  معاصر، 
الشهيرة  التجربة  من  استوحاها  التي  تلك  الدراسة، 
l’autorité àLa soumis-»الخضوع للسلطة«  حول

األمريكي  االجتماعي  النفس  sion التي أجراها عاِلم 
ستانلي ميلغرام Stanley Milgramخالل ستينيات 
على  شانكالند   - بيج  تجربة  وتقوم  العشرين.  القرن 
األذى  »الحاق  فرضيِة  صدِق  من  للتأكد  العينة  دفع 
بسمكة وقتلها من أجل العلم«، وذلك وفق االستفهام 
الذي ُيخاطب فيه العينة، وهو: »هل تجرؤ على تعذيب 
وقتل سمكة من أجل العلم؟«. وفي هذه التجربة ُتطرح 
وإناثا،  ذكورا   750 عددها  بلغ  التي  العينة  على 
مسألة الَقبول بفعل إلحاق األذى بالحيوان في حوض 
بيج  توجيه  ذلك  وراء  والسبب  املختبر،  داخل  مائي 
ومدى  للسلطة،  الخضوح  قصد  العينة  شانكالند   -
االمتثال لها، وإلى أي مدى يمكن رفضها. وفي الواقع 
ليست السمكة حقيقية، بل إنها على شكل سمكة-روبو  
ملحاكاة  وإتقان  بدقة  إعدادها  تم   Poisson-robot

السمكة الحقيقية.  
تنحية  التجربة  في  املشاركني  من  العديد     اختار 
اتجاهاتهم  السمكة وتغيير  تعاطفهمEmpathiesمع 
Attitudes، والخضوع لسلطة العلم من أجل إلحاق 
الضرر بها، وتكون النتيجة أنها تتألم وتموت، ومن 
أجل هدف مشروع ومقبول من طرفهم. وهنا يتوقف 
األهداف  من  لهدف  الحيوان  مع  اإلنساني  التعاطف 
االمتثال  أيضا  ويتم  بالذنب،  العينة  إحساس  رغم 
الفعل  هذا  تبرير  أجل  من  لها  بالخضوع  للسلطة 

باملنفعة العلمية. 
العلم  لسلطة  الخضوع  ومسألة  عواطفنا  ازدواجية 

والطاعة »غير العمياء«
ترتبط  ميلغرام  لستالي  بالنسبة  املسألة  كانت    إذا 
في  لألوامر  العمياء«  و«الطاعة  للسلطة  بالخضوع 
العديد من تجاربه، والتي كانت تستهدف فهم الطاعة 
السلوك  L’obéissance destructriceفي  املُدمرة 
اإلنساني. وأيضا الُكلية totale، دون أدنى تفكير في 
مآل هذه الطاعة، والتي قد تصل إلى قتل البشر، فإن 
السمكة  وقتل  بتعذيب  الخاصة  التجريبية  الدراسة 
سلسلة  ضمن  شانكالند    - بيج  لوران  أنجزها  التي 
تتقاطع  الكتاب،  في  االجتماعية  النفسية  تجاربه 
الفكرة، وتختلف معها في ما يخص طبيعة  مع هذه 
حسب  ليست  فهي  العينة.  طرف  من  املُتبعة  الطاعة 
العمياء«  »غير  بل  ب«العمياء«،  التجربة  نتائج 
لكونها ترتبط بمسألة تعطيل مشاعرنا نحو الحيوان. 
ومادام الهدف هو أن يكون الحيوان بمثابة كبش فداء 
بالنسبة للمعرفة العلمية، فإن مآله املوت خدمة للبشر. 
ونستحضر هاهنا كيف يتغير سلوكنا تجاه الحيوان 

اإلنسان  يملك  عندما  والتعذيب،  والقتل  بالبطش 
واألهداف  املرامي  وفق  لنفسه  ويحتكرها  السلطة 
البرغماتية التي ُيسطرها، ويهدف أيضا إلى تحقيقها 

على املدى البعيد.
   إن فكرة كتاب: »في مواجهة الحيوانات« تقوم على 
إماطة اللثام عن طبيعة تعاملنا مع الحيوانات، وذلك 
الذي  التوجيه  عبر  فيها  سلوكاتنا  تأثيرات  بتحليل 
ُيماَرُس في سلسلة التجارب، بحيث تبيَّن في الكتاب 
تجاه  املختلفة  البشرية  للسلوكات  الغريبة  الطبيعة 
الحيوانات، وكيف يمكن أن يختفي التعاطف البشري 
في ظروف معينة، السيما عندما تكون السلطة املوجهة 
ُتثبت سوء معاملتنا  التي  نتخذها نحوهم هي  التي 
اإلنسان  عنف  بني  الرابطة  العالقة  نلمُس  وهنا  لهم. 
للحيوانات، وطبيعة العدوان الذي يسري في السلوك 
البشري ويدفعه نحو القساوة والوحشية. وملاذا نحب 
أنواعا بعينها من الحيوانات فنتقرب إليها ونتباهى 
نفس  في  ونكره  باملنازل،  لنا  ومالزمتها  بَتربيتها 
املعاملة  سوء  معها  فنستخدم  أخرى  أنواعا  الوقت 

وعنف السلوك.
 - بيج  لوران  إليها  تطرق  التي  املباحث  بني     ومن 
شانكالند في الكتاب نذكر على سبيل املثال ال الحصر: 
بني  ومع  بالحيوانات  اإلنسان  عالقة  اتصالية  »في 
أحكامنا  »أصل  النظرة«،  حيادية  »في  جنسه«، 
السلوك  وحشية  »حول  الحيوانات«،  عن  املسبقة 
»ملاذا  االنحراف«،  ومسألة  الحيوانات  مع  اإلنساني 
تعاملت املجتمعات البشرية بقساوة مع الحيوانات؟«، 
»جدال حول أجساد الحيوانات«، و«في روح التعاطف 

والقسوة«...

   خالصة
 

  تأسيسا على ماسبق ذكره، يتبّين أن لوران بيج –
شانكالند استطاع أن يكشف لنا عن املالمح والظروف 
الفردية داخل السياق االجتماعي املشترك الذي ينقلنا 
إلى الروابط التي تدفعنا إلى الوعي بهويتنا وبصميم 
عالقتنا بالغير )الفردي والجماعي(. إنها تلك الروابط 
التي يحضر فيها السلوك اإلنساني ونظيره الحيواني 
عبر فعل العالقة، بدءا من التعاطف والحب، وانتقاال 
العالقات  بتحليل  وذلك  املعاملة،  وسوء  القسوة  إلى 
كيفية  اإلنسان والحيوانات. فضال عن  العاطفية بني 
وفي  بل  الحيوانات،  مملكة  خارج  ألنفسنا  رؤيتنا 
درجة أعلى منها. لذلك فالطريقة التي نتعامل بها مع 
االجتماعية  املعايير  إلى  باألساس  ترتد  الحيوانات 
االجتماعية  القيم  إلى  وكذلك  سلوكاتنا،  ُتحّدُد  التي 
طبيعة  لتؤطر  البشرية  املجتمعات  تضعها  التي 
هذه  اكتساب  يتم  بحيث  الحيوانات،  مع  تعاملنا 
ُتمارس  التي  الثقافية  التأثيرات  من  والقيم  املعايير 
رشدهم، فضال  إلى  أظافرهم  نعومة  منذ  األفراد  على 
الطبيعية  والحقوق  الكرامة  في  الفروق  مستوى  عن 
واملدنية. وهو الشيء الذي يجعلنا نشعر بأن رغباتنا 
ونزواتنا يجب أن تحترم حقوق الحيوانات بالتوقف 
عن األعمال الوحشية نحوهم. فهل استطاع اإلنسان 

اليوم كبح جماح عدوانه على الحيوانات؟ 

    السيد الرئيس، لقد سبق لهذا املواطن املغربي املدعو محمد 
أدب  تخصص  متقاعد،  جامعي  وأستاذ  سياسي  )فاعل  إنفي 
فرنسي(، أن خاطبكم بهذه الوسيلة )رسالة مفتوحة( ألكثر من 
مرة، وخاطب، أيضا، بنفس الوسيلة أركان النظام الذي أنتم 
على رأسه، ظاهريا، ُمقحما في رسائله كل مكونات هذا النظام 
اعتقادا  واملؤسساتية،  واإلعالمية  واملدنية  العسكرية  بنخبه 
منه أنه يخاطب أناسا لهم عقل يفكرون به، ولهم حس يسمح 
لهم بتمييز الحق من الباطل، ولهم القدرةعلى إدراك الصح من 

الخطأ...
وقرارات  بالدكم  وإعالم  تتبع خطاباتكم  تبني، من خالل  لكن 
عكس  األمر  خبرائكم...أن  وتحاليل  نخبكم  ونقاشات  دولتكم 
يحرك  واحد  منطق...شيء  ال  تمييز،  ال  تفكير،  ال  تماما:  ذلك 
عن  البحث  هو  بينها،  ويجمع  الكائنات  وهذه  املكونات  هذه 
النيل من املغرب بكل الوسائل؛ وذلك بفعل العداء الذي غرسه 

النظام العسكري البوخروبي منذ عقود في مؤسسات التنشئة 
النظام  نخب  أن  لدرجة  شهيد،  املليون  لبالد  االجتماعية 
على  كبير  له فضل  الذي  الجار  للبلد  العداء  تتنفس  أصبحت 
للمغرب،  العداء  النظام  نخب  َتَشرَّبت  لقد  الجزائرية.  الثورة 
أو  أدوات  مجرد  إلى  حولها  مما  وعقدة؛  عقيدة  أصبح  حتى 
تعطيل  في  نجح  قد  دام  ما  يشاء،  ما  النظام  بها  يفعل  آالت، 
يقدم  نراه  وبهذا،  التمييز.  على  القدرة  وأفقدها  تفكيرها 
للعالم أسطع مثال على أنه نظام يتنفس الغباء )ديبلوماسيا، 
ويسبح في بحر من  سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا...( 
الجهل املركب، ويعيش على الكذب والعنترية الفارغة والريادة 

املزعومة.   
السيد رئيس دولة القوة الضاربة )الضاربة في عمق البطيخة، 
كما يقول، في كبسوالته،السيد عبد العال عابد، كاتب صحفي 
ومستشار ديبلوماسي مصري(،ال أخفيكم أنني غالبت نفسي 
وأغالب  املفتوحة،  الرسالة  هذه  كتابة  في  الشروع  أجل  من 
نفسي، اآلن، من أجل إتمامها، نظرا ملا اكتشفته من غياب العقل 
والحس السليم le bon sens وعدم القدرة على إدراك مصلحة 
بالدكم الحقيقية، وكأنكم، بالفعل، »مقرقبني«، كما يقول السيد 
)أو  القرقوبي  بدويلة  الجزائر  يصف  الذي  عابد  العال  عبد 

دويلة قرقوبيان(. والعهدة على الراوي، كما يقال.
السيد رئيس الدولة القارة، أعبر لكم بكل صدق عن ندمي على 
ما أضعته من وقت في مخاطبتكم، نظاما ومؤسسات. وطمعا 
التي أغالب فيها نفسي، فقد عاهدتها  الرسالة  في إتمام هذه 
بأن ُأكفِّر عن خطئي وأكف، بعدها، عن مخاطبتكم وأمتنع عن 
الكتابة عن الدولة الجزائرية بكل مكوناتها: رئاسة الجمهورية، 
حكومة، برملان، عسكر، إعالم، نخب، وكل املخدوعني من أفراد 
وترهاتكم... أكاذيبكم  يصدقون  الذين  الجزائري،  الشعب 
فريق  أعطى جمهور  وقد  هبلكم وحماقاتكم.  في  ويسايرونكم 
بفريق  األخير  هذا  جمع  الذي  اللقاء  خالل  بالوزداد،  شباب 
الدليل على إنجازاتكم املبهرة  الوداد البيضاوي )وداد األمة( 

في التكوين والتربية واألخالق الرياضية. 

على  إنكم  الطابور(،  »طابوريستان«)من  دولة  رئيس  السيد 
لم  لكنكم  والغاز،  بالبترول  غنية  بالد  في  يتحكم  نظام  رأس 
املواد  للجزائريني  توفروا  أن  الغنى،  هذا  رغم  تستطيعوا، 
والسميد  والزيت  البطاطا  قبيل  من  األساسية  االستهالكية 
وغيرها  لوبيا...(  فول،  حمص،  )عدس،  والقطنيات  والحليب 
من املواد االستهالكية الضرورية، فأحرى أن توفروا لهم حياة 
الرفاه، التي يستحقونها نظرا ملا تزخر به بالدهم من الثروات. 
وهذا وحده يدين تدبيركم وتدبير من سبقوكم للشأن العام في 
بالد الجزائر؛ وهو كاف للحكم على طبيعة النظام الذي يتحكم 
في خيرات البالد وفي رقاب العباد. لقد أعطيتم الدليل بأنكم 
قد أفلستم وجعلتم البالدعلى حافة اإلفالس؛ مما يهدد الشعب 

الجزائري باملجاعة رغم ما في بالده من خيرات. 
فهل هناك، أيها الرئيس، غباء وَسَفه أكبر من هذا؟ ولو كان 
مصداقا  ثرواته،  على  نكم  أمَّ ملا  الجزائري،  الشعب  بيد  األمر 
والسفهاء  أموالكم«.  السفهاء  تؤتوا  »وال  تعالى:  لقوله 
الشعب  )مال  املال  وُيبدِّد  ُيبذِّر  من  هو  فيه  سفيه. والسَّ جمع 
حق  من  عليه.  ُيحجر  أن  شرعا  يجوز  لذلك،  الجزائري،هنا(؛ 
الشعب الجزائري أن يحاكم حكامه على سفاهتهم املتمثلة في 
تبذير وتبديد ثروات البالد في أمور ال تعود عليه بأي نفع. ولو 

كان األمر بيده لطبق عليهم الحجر الشرعي والقانوني.
أنتم  مؤخرا،  قدمتم،  لقد  الرئيس،  أيها  القول،  خالصة 
أن  على  القاطعة  الدالئل  من  يكفي  ما  بالدكم،  وديبلوماسيي 
هوالغباء  شهيد،  املليون  بالد  في  للنظام  األساسية  السمة 
غوغائيتكم  يجعل  مما  والفكري؛  املعرفي  والخواء  السياسي 
مجرد غثاء. لهذا، قررت، انسجاما مع الندم الذي عبرت عنه في 
العنوان، أن أحجم عن التفاعل، كتابة، مع ما يصدر عن النظام 
العسكري وأذنابه. وهذا ليس ال غرورا، وال احتقارا، وال كسال، 
مع  الوقت  ضياع  من  جدوى  لال  وال...وإنما  وال...  تهربا،  وال 
ه. واألحداث  من عميت بصيرته وتعطلت املادة الرمادية في ُمخِّ
األمر  هذا  تؤكد  الجزائري،  شقها  في  األخيرة،  الديبلوماسية 

سواء على املستوى األممي أو اإلقليمي أو العربي. 
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بشرى 
أعراب )*(

دوراجلامعة املغربية يف بلورة 
النموذج التنموي اجلديد

املقاربة النف�شية االجتماعية يف مواجهة احليوانات

محمد الشاوي

 محمد إنفي
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االشتراكي

عندما نتحدث عن الحرب، نتحدث عن األلم، والوجع، والفقدان، 
والكثير من الدموع التي يذرفها االبن واألب واألم والزوجة... إلى 

أن تصبح مناحة جماعية، تكبر آثارها يوما بعد يوم.
كنت أقرأ عن الحرب، وأنا طفلة وأشاهد ويالتها في مسلسالت 
الجثث  صور  لنا  تنقل  التي  الوثائقية  األفالم  وفي  الكرتون، 
املهشمة.  والسيارات  املهدمة  واملنازل  البشرية،  األجساد  وبقايا 
فترسخت هذه املشاهد في ذاكرتي الطفولية، وقد تعودت عيني 
املبتسمة.  والوجوه  الخالبة،  والطبيعة  البحر  مشاهدة  على 
فاملشاهد وحدها مؤملة ملن تنعم بالده باألمن والسالم. وكم كنت 
والزلت أخشى أن يصل دورنا يوما ما لنكتوي مثلهم بنار الحرب 

واأللم والفقدان.
املكثفة  القراءة  عبر  افتراضيا  وإنما  واقعيا  الحرب  أعش  لم 
للكتب التاريخية -بحكم تخصصي الدراسي في شعبة التاريخ- 
التي قربتني أكثر من الحروب والنكبات العاملية، علمت حينها أن 
الحضارات والدول تأسست على أنقاض الجثث والدماء واألرواح 
أو  السماوية،  الديانات  نشر  بمبرر  الشعوب  وإبادة  البريئة، 
استعادة الحق املفقود وغيرها من املبررات التي تحقق الشرعية 
للمستعمر من أجل القضاء على اآلخر، وفرض قبضته الحديدية، 
اجتماعية  نظم  إحداث  بل  جديد،  من  الدول  عمران  بناء  وإعادة 
وسياسية واقتصادية ودينية جديدة، إذ ترك لنا املستعمر الكثير 

من منجزاته على املستوى الكوني. 
وقتها خبرت معنى أن تدمر دولة بأكملها، بعمرانها ومواردها 
البشرية، بسبب الصراعات السياسية واألطماع االقتصادية. وأن 
يعمل املنتصر على إنهاء الحضارة السابقة ليبني على أنقاضها 
حضارته الجديدة، وهذا هو السبب الذي جعلنا نفتقر إلى املعالم 
املتعاقبة  اإلسالمية  الدول  خلفتها  التي  والعمرانية  التاريخية 
وكأننا جئنا  القليلة-  -باستثناء بعض املعالم  على حكم بالدنا، 

إلى هذا العالم لنقتات من الدماء الحمراء والذاكرة املتالشية.
أن  إلى  املتعددة  الحروب  عبر  اإلسالم  رقعة  توسع  عن  قرأت 
صار منتشرا في معظم مناطق الكرة األرضية، وتوسع الكثير من 
الدولة املغربية في عهد املرابطني  الغربية والعربية، مثل  الدول 
أن  قبل  أوربا  إلى  توسعها  وصل  التي  خصوصا،  واملوحدين 

تتراجع خريطتها بعد ظهور قوى أخرى أقوى منها.
األعمال  من  وغيرها  زيدان  جرجي  روايات  أقرأ  كنت  عندما   
ويالت  أملس  كنت  التاريخي،  البعد  ذات  والقصصية  الروائية 
الحرب وانعكاسها على النفوس البشرية، وكيف كان السيف هو 

الفاصل، يؤدي إلى الهزيمة أو االنتصار، وكيف عوضته أسلحة 
بمدى  هنا  وأعترف  الدماء.  من  املزيد  لتحقق  متطورة  أخرى 
قدرة ُكتابها على نقل األحداث الدموية والخراب إلى القارئ كما 
عاشوها أو سمعوها. وإن كنت قد عرفت األضرار التي تخلفها 
العمرانية،  االجتماعية،  االقتصادية،  املجالت:  شتى  في  الحرب 
األعمال  خالل  من  عرفت  فإني  التاريخية،  الكتب  عبر  الفكرية... 
بها  ابتلي  التي  الجسدية  واألعطاب  النفسية  األضرار  األدبية 

الكثير من ضحايا الحرب. 
واقع  إلى  الحقا،  االفتراضي  واالطالع  القراءة  تحولت  وقد 
عايشته مع حرب العراق وفلسطني وليبيا وسوريا وغيرها من 
الدول التي كانت تعاني ويالت الحرب، وكانت القنوات الفضائية 
والجرائد تنقل إلينا بعض األحداث، فكنا نتألم ملا يحدث هناك، 
الحرب وقسوتها،  الفارين من  الالجئني  خاصة مع توافد بعض 
سلمية  ومظاهرات  احتجاجات  عبر  معهم  تضامنا  ما  وكثيرا 

ُووجَه بعضها بالقمع األمني. 
وإن كنت لم أعش هذه الحروب الدموية في بالدي، فقد عشت 
حربا مختلفة عانى منها كل فرد يتنفس على وجه الكرة األرضية، 
الرجال  من  الكثير  أرواح  خطف  الذي  كوفيد،  وباء  ضد  الحرب 
والنساء من مختلف األعمار، وغير تفاصيل حياتنا اليومية، هذا 
الوباء الذي عشنا معه ملدة سنتني حروبا متعددة أهمها اإلصرار 
على البقاء، وتحمل قسوة الحجر الصحي وحظر التجول والتنقل 

لشهور عديدة. 
واقتصادية  وثقافية  وفكرية  نفسية  حروبا  يوميا  نعيش  كما 
غيري  وتستهوي  تستهويني  التي  الحروب  وهي  واجتماعية... 
للكتابة عنها وعن وعواملها وويالتها، بعيدا  من الُكتاب -حاليا- 
عبر  نناضل  فصرنا  كونية.  كوارث  من  التاريخ  لنا  خلفه  عما 
ونحن  املتلقي،  إلى  ورسائلنا  صوتنا  إيصال  أجل  من  أقالمنا 
الصحة  أهمها:  من  جميعا  تهمنا  مختلفة  قضايا  في  ننبش 
التي  الهامة  والتعليم والثقافة واالقتصاد وغيرها، من القضايا 
من شأنها أن تجنبنا الحروب والوجع والكثير من األلم... دون أن 
أنسى الحروب الخفية التي يعيشها املشهد الثقافي، والتي غالبا 

ما ينتصر فيها الكاتب الجاد الذي يحترم قلمه.

إعداد: سعيد منتسب

فاطمة الزهراء املرابط: ع�شت حربا خمتلفة

وقت مستقطع من الحرب  )38(
الحرب، أيضا، شرخ عظيم في الكينونة، في الشرط الوجودي،  كما أن 
»الضرورة« تجعل منها معضلة أخالقية مكشوفة، ال يمكن تجاوزها 

فكريا.
في هذه الشهادات عن الحرب، مع الكتاب والمبدعين والمثقفين 

والفنانين، نشعر بأن إشعاعاتها ال تستثني أحدا، سواء أكان في 
قلبها أم على هامشها، قريبا أم بعيدا، عسكريا أم مدنيا، مناصرا أم 

معارضا، حيا أم ميتا. نشعر بالدخان والغبار يصل إلى الحلق، ونقاسي 
شح التموين، ونحس بانقطاع الماء والكهرباء، ونسمع لعلعة سيارات 

اإلسعاف، وتتخاطر في أحالمنا الدبابات والمقنبالت والصواريخ 
المضادة للطائرات، وكل الخرائط تبدأ في الفركلة داخل رادارات 

عسكرية، تتهددها  بالخراب المبين..

اإلنسان المعاصر 
ومنظومات القيم

حم�ر امل�ؤمتر العلمي 
ال�شن�ي مل�ؤ�ش�شة »مقاربات«

األبحاث  مختبر  مع  بتعاون  مقاربات،  مؤسسة  تنظم 
اآلداب  بكلية  والثقافية  واالجتماعية  النفسية  والدراسات 
للثقافة  الجهوية  واملديرية  املهراز  ظهر  اإلنسانية  والعلوم 
)الدورة  السنوي  مؤتمرها  املغربي،  الفكر  وحلقة  بفاس 
هو  كبير  ملحور  السنة  هذه  الذي خصص  الخامسة2022( 
»االنسان ومنظومات القيم«، وسيضم املؤتمر الذي يستمر 
داخل  مؤطرة  الجلسات  من  مجموعة  يومني،   مدى  على 

ندوتني كبيرتني هما: 
وتضم  اإلنسان ومنظومات القيم:  الندوة الكبرى األولى: 
ثالث جلسات علمية، والندوة الثانية الكبرى: الدين والتدين 
الى  باإلضافة  علمية،  جلسات  ست  وتضم  متقاطعة:  رؤى 

محاضرة افتتاحية وورشات تفكير. 
ويشارك في املؤتمرات باحثون وجامعيون مغاربة وعرب 
من تخصصات متقاطعة: الفلسفة واآلداب وعلم النفس وعلم 
والترجمة  األديان  وتاريخ  االسالمية  والدراسات  االجتماع 
شراك  وهم:أحمد  القانونية  والدراسات  واالنتروبولوجيا 
امعمري  لحبيب   - العلمي  الخمار   - العطري  الرحيم  عبد   -
– كبير صاندي- املصطفى املرابط - عياد أبالل-محمد سالم 
محمد  ِتلوت-  جميلة  محمد جحاح-   - عليلو  فائزة  شكري- 
املرجان- محمد الحوش- محمد راضي - بنبوعزة عبدالقادر - 
هشام كموني- خالد التوزاني - ريدمي منير - أحمد الدهمي 
 - الصنهاجي  ادريس  ساسيوي  سعيد   - عبد هلل احادي   -
محمد  ابراهيم الهيباوي -  عمر أكراصي-  نجية العبودي - 
اإلدريسية العبودي -  بلقاسم زياني -  كرام - ليلى لهنيدة - 
فاطمة الزهراء  جميلة عباوي -نجيب مزوار-لحسن رحالي- 
--محمد  بركان  الطيب   - حاجيوي  خديجة  بوعشرين- 
الكريم  عبد  سكا-  بن  الهواري-عمر  خديجة  الترسالي- 
عبد  عيسى   - الودغيري  الزهير  نوفل  االدريسي-  القنبعي 
نجوى   - توفيق شبيطه  مها   - الغزراني  سهام   - علي  هلل 
لكحل - لحسن بوشال - علي وهبي- عبد العالي الشـداوي - 
نــزار املنصوري - عزيز بيمعاردن - عبد الرحمان النوايتي - 
سمير الشريفي - خاليد مكودي-إكرام الجزار - عمر بوسالت 
– حفيظ أشنافي - أحمد دريسي - محمد الطاهري - م. احمد 

دريسي - رشيدة بوشتي.
لإلشارة فأشغال املؤتمر تصدر في كتابني:

األول بعنوان: اإلنسان املعاصر ومنظومات القيم: تنسيق: 
أحمد شراك وعبد الرحيم العطري وجمال بوطيب. والثاني: 
معمري  الحبيب  تنسيق:  متقاطعة:  رؤى  والتدين  الدين 

وادريس الصنهاجي وجمال بوطيب وأحمد شراك.
أما ّاألشغال املوازية فتصدر في كتاب ثالث بعنوان التفكير 
في الجسد تنسيق: عبد الرحيم العطري واحمد شراك وجمال 
بوطيب.كما سيعرف املؤتمر تكريم أسماء اكاديمية وعلمية 

وطنية باالضافة الى ورشات تفكير وحلقات نقاش.

»كيف ميكُن اأن نحيا؟« 
لدول�ز برتجمة عربية

من  العربية  النسخة  القاهرة، صدرت  في  »ُهّن«  دار  عن 
دولوز«  لفلسفة جيل  مقّدمة  نحيا؟..  أن  يمكُن  »كيف  كتاب 
أحمد  املصري  املترجم  بتوقيع  ماي،  تود  األمريكي  للباحث 

حّسان.
حاول تود ماي  بسط رؤية املفكر الفرنسي  جيل دولوز 
للكون من حولنا، على العكس من االشتغاالت األخرى املُنجزة 
عن دولوز بوصفه واحدا من الفالسفة الذين يصعب إيجاز 

أو تقديم أفكارهم بطريقة مباشرة. 
لديه  كان  الفلسفة؟«  »ما  صاحب  أن  على  املؤلف  ُيركز 
الرؤى  الكتاب  في  تتقاطع  كما  الكون.  إلى  حيوّي  منظور 

السياسية والثقافية مع طروحات الفلسفة الفرنسية.
لعمل  القراءة ومثيرا لالهتمام  الكتاب مدخال سهل  يقدم 
استعصاء.  وأشدهم  العشرين  القرن  مفكري  أهم  من  واحد 
حاولت الكتب األخرى شرح دولوز بوجه عام، أما تود ماي 
دولوز:  فلسفة  قلب  في  محوري  سؤال  حول  كتابه  فينظم 
كيف يمكن أن يحيا املرء؟ ثم يمضي املؤلف، أستاذ الفلسفة 
البارز، ليوضح كيف يقدم دولوز رؤية للكون باعتباره شيئا 
حّيا يزودنا بطرق إلدارة حياتنا ربما لم نكن لنحلم بها. ومن 

خالل هذه املقاربة تتم تغطية املدى الكامل لفلسفة دولوز.

إدريس ولد الحاج )*( 

س مجلة الفتح، ُمحب  يتطرق الفصل األول ملُؤسِّ
مساندًة  الشام  أبناء  أبرز  أحد  الخطيب،  الدين 
في  الحديث  ويفصل  املغربية،  الوطنية  للحركة 
جوانب كثيره من حياته، منذ الوالدة إلى مرحلة 
النضج ودخولِه معترك النضال الصحفي متنقال 
الدكتور  يقدم  والتي  عديدة،  منابر صحفية  بني 
بجريدة  بدءا  كلِّها  بها  جردا  الريس  مصطفى 
»الزهراء«،  بمجلة  وانتهاًء  الفنون«  »ثمرات 
كجريدة  كثيرة،  أخرى   بتجارب  مرورا 
و«اإلخوان  و«العاصمة«،  و«الِقبلة«،  »املؤيد«، 

املسلمون«، و«املنهاج« و«األزهر«.
تأسيس  لتجربة  فيتطرق  الثاني  الفصل  أما 
مجلة الفتح، في غمرة دعوات اإلصالح الديني، 
فيتحدث عن والدتها العسيرة واالستثنائية،  كما 

يفّصل الحديث في كونها كذلك مجلة إسالمي.
ظاهرة  في  بحٍث  عن  عبارة  الثالث  الفصل   
تفكيك  تروُم  كانت  استعمارية  كآلية  التنصير 
ركز  لقد  للمغاربة.  واللغوية  الدينية  الوحدة 
هذا الفصل على تفاعل  مجلة الفتح مع معضلة 

التنصير، حيث أنها قامت برصد الظاهرة رصدا 
فتح  لسياسة  تتبعها  خالل  من  ومفّصال،  نقديا 
يد  بإطالق  التبشيرية،  البعثات  أمام  املجال  
وإيطاليا  وإسبانيا  فرنسا  من  اآلتني  القساوة 
الحماية  سلطاِت  تعيني  خالل  ومن  والجزائر، 
والحاقدين  للمسيحيِة  املتعصبني  ألشرس 
مثل  الدينية،  الوظائف  في  اإلسالم  على 
للعدلية  مارتي مستشارًا  بول  الضابط  تعيينها 
اإلسالمية، والضابط ماركو في مكتب املطبوعات 
العربية، ولويس برونو مديرًا للتعليم اإلسالمي. 
كما يتطرق هذا الفصل كذلك لكيفية تتبع مجلة 
وكيف  البربرية،  اليوطي  سياسة  ملظاهر  الفتح 
اهتماَمها  مبرزة  البربري،  الظهير  مع  تفاعلت  
بقضايا املغرب رغم  ُبعد املسافة، مما  يدل على 
إلى وحدة  الداعي   القومي اإلسالمي،  توجهها  

األمة العربية اإلسالمية.
الدكتور  فخصصه  الرابع،  الفصل  أما 
البربري، حيث  الظهير  الرايس ملسألة  مصطفى 
وخارجه،  املغرب  في  االحتجاج  أصداء  تتبع  
آلية  باعتباره  تجاهه،  املواقف  تباين  وَرَصد 
لزرع التفرقة بني املغاربة، وكل هذه التفاعالت  
مقاالِت  من  الباحُث  استقاها   واألصداء 
وتغطياِت مجلة الفتح. كما تطرق من جهة أخرى  
الفرنسي  واملوقف  السلطاني  املوقف  من  لكلٍّ 
البربري؛  الظهير  ضد  االحتجاجات  حركة  من 
قبل أن ُيختتم   بتطرق مجلة الفتح لردوِد فعل 
رصدت   حيث  الخارج؛  في  املغاربة  الوطنيني 
في  املغاربة  الطلبة  به  قام  الذي  الدور  املجلة 
وفضح  البربرية،  بالسياسية  للتعريف  باريس 
الفرنسي،  العام  الرأي  لدى  وخباياها  مراميها 
والذي ظّل يعاني من التضليل بواسطة الصحف 
يكتبها  كان  التي  املغرضة  والكتب  واملطبوعات 

دعاٌة من املستعمرين واملبشرين املتواطئني. كان 
على رأس أولئك الطلبة املغاربة الذين أتت املجلة 
ومحمـد  الجليل  عبد  بن  عمر  اسمهم،  ذكر  على 
بن الحسن الوزاني. ومن بني التفاعالت األخرى 
لصدور  تطرُقها  الفتح،  مجلة  عنها  أبانت  التي 
كتّيٍب باللغة الفرنسية في باريس يحمُل عنوانا 
أو أخطاء سياسة  املغرب،  في  »عاصفة  مثيرا:  
 Tempête sur le Maroc ou les“ »بربرية
 ،”..erreurs d’une politique berbère
وكان ذلك من بني أوجه الدعم التي قدمتها املجلة 
حيث  البربري،  الظهير  سياسة  ضد  للمغاربة 
 74 في  يقع  الذي  الكتاب  ملقدمة  ترجمًة  نشرت 
فهرسه  نشرت  كما  الصغير،   حجم  من  صفحة 
الذي ضم سبعة فصول، وبذلك ساهمت في نشر 
لدى  وخلفياتها  السياسة  هذه  بأبعاد  الوعي 
واإلسالم  العروبة  لحمة  بذلك  وعززت  املشارقة، 

بني أبناء األمة الواحدة.
في الفصل الخامس، يتطرق الدكتور مصطفى 
اليسار  موقف  وكذا  العربي  للموقف  الرايس 
الفرنسي من الظهير  البربري في املغرب، حيث 
كجمعية  اإلسالمية،  الجمعيات  موقف  يرصد 
»شباب املسلمني« وجمعية  »الهداية اإلسالمية«،  
في  البربري  الظهير  صدور  أصداء  ويتتبع 
املصلح  ودور  بالقدس،  العام  اإلسالمي  املؤتمر 
البربرية  بالقضية  التعريف  في  أرسالن  شكيب 

في املحافل الدولية،  ويتتبع  أخبارها باعتبارها 
مصدر جدٍل بني جريدة »األهرام« و«الفتح«، ثم 
يرصد تفاعالت الصحافة اليسارية الفرنسية مع 
القضية نفسها... ومن بني األمور التي تسترعي 
االهتمام في هذا الكتاب التقديم الذي خّصه به 
ما  بني  ومن  الدفالي،  معروف  محـمد  األستاذ 
جاء فيه إشادته بعمل الدكتور مصطفى الريس 
اعتمادا  التأريخ  مبحث  مقتحمي  من  باعتباره 
وجود  رغم  إذ  املشرقي،  الصحفي  املنت  على 
محاوالت سابقة في هذا املجال، إاّل أنها ظلت في 
بعض  في  خصوصا  وتميزت  »محتشمة  نظره 
تمّكن  ما  تحديدا  هذا  التوثيق«.  بعدم  الحاالت 
الدكتور مصطفى الرايس من تجاوزه من خالل 
حرصه على توثيق املادة التي اشتغل عليها، إذ 
نجده في أحد فصول الكتاب يقدم جدوال بمقاالت 
من  ويصنفها  عليها،  اعتمد  التي  الفتح  مجلة 
حيث جنسها وكاتبها والعدد الذي صدرت فيه، 
والصفحة التي ظهرت فيها، وهذا إنما يدل على 
أن عمل الدكتور مصطفى الرايس يكّرس تقاليد 
ونكران  بالكرم  املّتِسم  الجاد،  العلمي  البحث 
الذات، حيث أنه يوثق املنت الصحفي الذي اعتمد 
عليه، ويسهل املهمة على باحثني آخرين ممن قد 
يرغبون في مزيد من التحقيق في هذا املجال. كما 
يتمّيز كتاب الدكتور مصطفى الرايس بتشريحه 
والتي  املغرب،  االستعمارية في  فرنسا  لسياسة 
اعتمدت في تنفيذها على ثالثة محاور أساسية: 
الصراع  من  تحييدهم  بغية  النخب  استقطاب 
إسالمية«  »سياسة  اعتماد  السلطة،  على 
ومحافظة  مدافعة  فرنسا  بمقتضاها  ظهرت 
حيث  للمغرب،  اإلسالمية  الثقافية  األسس  على 
بدا ذلك جليا من خالل تثمني املعمار اإلسالمي 
املغربي وتكريسه في بناياتها اإلدارية النفعية، 
خصوصا«  املغرب  »بنك  والبنوك  املحاكم  مثل 
السياسة  ثم  املساجد،  وبعض  والعماالت 

البربرية، موضوع هذا الكتاب. 
في  االنتباه  تسترعي  أخرى   مالحظة  هناك 
هذا الكتاب، وهي اإلهداء املتميز الذي خص به 
األستاذ الرايس املجاهد عبد الرحمان اليوسفي، 
أحد رموز النضال الوطني سواء ضد االستعمار 

أو من أجل بناء املغرب الديمقراطي. 

)*( أستاذ باحث ومترجم 
كلية اللغات والفنون والعلوم 
اإلنسانيةـ سطات

بإهداء متميز خص به  المجاهد عبد الرحمان اليوسفي

 م�شطفى الراي�س ي�شدر »ال�شيا�شة الرببرية 
الفرن�شية يف املغرب من خالل جملة الفتح«

عن منشورات »باب الحكمة« بتطوان، صدر حديثا للباحث المغربي 
في مجال التاريخ، الدكتور مصطفى الريس، كتاب »السياسة البربرية 
الفرنسية في المغرب من خالل مجلة الفتح )1926ـ 1948(«. يقع 
الكتاب في 252 صفحة من القطع المتوسط، ويضم خمسة فصول، 
باإلضافة إلى تقديم كتبه واحٌد من خيرة الباحثين الذين لهم باع 
طويل في مجال التاريخ والكتابة التاريخية بالمغرب، األستاذ محمـد 
معروف الدفالي، كما يضّم مقدمة وخاتمة بقلم المؤلف، ثم ملحقا 
يتضمن صورا لبعض المقاالت من مجلة الفتح المصرية موضوع البحث، 
وأخرى لمقاٍل من جريدة المنهاج، وُيختتم بجرٍد ببليوغرافي للمراجع 
التي اعتمدها الدكتور الرايس في إنجازه لبحثه.

   وضع النموذج التنموي الجديد الجامعة في مقدمة استراتيجية التنمية للعالقة الوثيقة التي 
املعرفة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية باعتبار الجامعة نظاما لإلنتاج والعرض  تربط الجامعة/ 
دون إغفال وظيفها في البناء االجتماعي، وعليه سنتطرق في هذه املداخلة للتحديات التي تواجه 
الجامعة من أجل مواكبة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي يطرحها النموذج التنموي الجديد 

الذي أطلقه جاللة امللك محمد السادس.
الذين  املتخصصني  من  العديد  بني  الجدل  تثير  التي  الساعة  قضية  العالقة  هذه  تظل  هنا،  من 
األسئلة  العديد من  العوملة، هناك  متزايد  عالم  للتنمية في مواجهة  ناقل  بمثابة  الجامعة  يعتبرون 

يطرحها الهدف من هذه املداخلة، وإليكم بعض األسئلة :
- هل يمكن أن تنسب للجامعة وظيفة في البناء االجتماعي ؟      

- ما هي القضايا الحقيقية التي تواجه الجامعة املغربية وما هو دور التعليم العالي في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية لبالدنا ؟؟

لإلجابة عن هذه األسئلة قسمنا موضوع املداخلة إلى قسمني:
 -1 الجامعة عنصر من عناصر البناء االجتماعي

      سنحاول في هذا القسم إبراز الوظيفة التي تقوم بها الجامعة داخل البناء االجتماعي، وعليه 
إذا اعتبرنا الجامعة نظاما لإلنتاج فإنه من الضروري أن تعمل وفقا ملبدأ اقتصادي أي الحد األقصى 

لإلنتاج مع الحد األدنى لإلنفاق على استخدام وسائل اإلنتاج حسب
.Lorenzi و  Payan  

      إذن يمكن القول إن املعرفة التي ينقلها األساتذة إلى الطالب، من أجل الحصول على نتائج 
جيدة، تتيح للجامعة أن تكون فعالة من خالل إنتاج فاعلني مساهمني في التنمية االقتصادية للبلد، 
ومع ذلك فمن الضروري التأكيد أن الجامعة ليست مجرد مكون لألفراد بل هي أيضا آلية إلنتاج أفكار 
ومفاهيم جديدة تساهم في التنمية. ومن هذا املنطلق يمكن القول إن البحث العلمي ليس نشاطا 
ثانويا للجامعة بل على العكس من ذلك فهو يشكل نشاطا لدراسة اإلشكاالت املرتبطة باالحتياجات 

املعقدة للمجتمع .
هذه العالقة بني الجامعة كنظام االقتصاد الخاص بكل مجتمع تتطلب تحليال لهذه العالقة بطريقة 
موضوعية. وبالتالي، يمكننا القول إن دور الجامعة أصبح أكثر حسما في بناء املجتمعات، إذ يعد 
التعليم العالي ضرورة لخلق القدرة الفكرية، التي يعتمد عليها إنتاج املعرفة واستخدامها وتنفيذ 

ممارسات التعلم مدى الحياة الالزمة لتحديد املعرفة واملهارات الفردية.
      وبالتالي فإن املعرفة حاليا تحتل مكانة مهمة ومتنامية في عملية بناء املجتمعات، ويعتبرها 
البعض املحرك الرئيسي للنمو االقتصادي واالجتماعي للمجتمع. وبالتالي فقد أصبح تراكم املعرفة 
أساس  متزايد  بشكل  وأضحى  االقتصادية  التنمية  عملية  في  الرئيسية  العوامل  من  واستخدامها 

امليزة التنافسية ألي بلد في االقتصاد العاملي .
ومن جهة أخرى، ال يمكن إغفال التحديات التي تواجهها الجامعة في معظم البلدان النامية التي ال 
تزال تكافح مع الصعوبات الناشئة عن الحلول غير املالئمة للمشاكل التي تواجه أنظمتها التعليمية.

ومن بني تلك التحديات نذكر مثال الحاجة إلى تعميم االستفادة من التعليم العالي بطريقة مستدامة. 
باإلضافة إلى مشكل جودة التعليم وأهميته، وكذا جمود الهياكل اإلدارية وممارسات اإلدارة.

ولكي تساهم الجامعة بشكل فعال في التنمية االقتصادية واالجتماعية يجب االستثمار في رأس 
النهاية قضية وطنية  الناجع في  التعليم  الجيد حتى يصبح  التكوين  أوال من خالل  البشري  املال 

تجعل من سياسة التعليم العالي هدفا محددا يروم تحسني النمو االقتصادي والحد من الفقر.
    ومن هذا املنطلق، يرى العديد من الباحثني أن جودة التعليم العالي تساهم في تحسني قدرة بلد 

أو مجتمع ما على االندماج في اقتصاد عاملي قائم على املعرفة.
ووفقا لذلك فإن الجامعة أصبحت أكثر انخراطا في عملية إنتاج املعرفة وعلى هذا األساس تبنى 
مسايرة  اكتساب  أجل  من  العالي  التعليم  أنظمة  تشكيل  من  تمكنه  جديدة  استراتيجيات  املغرب 

التنمية االقتصادية العاملية.
وبالتالي ال يمكن تحقيق النمو املستدام لالقتصاد دون مساهمة نظام تعليمي حكيم عالي مبدع 

ومبتكر يقوم على تنمية القدرات.
وبهذا املعنى فإن الجامعة تساهم بطريقة فعالة في تنمية املجتمع من خالل التعليم الجيد الذي 
عدالة  تحقيق  وبالتالي  الشغل،  من فرص  املحرومني  للمتخرجني  أفضل  يوفر فرص عمل  أن  يمكن 
اجتماعية بالتركيز على رأس املال البشري الالزم لتكوين مجتمعات مدنية سليمة وثقافات متماسكة 

اجتماعيا .
-2 التعليم العالي في صلب النموذج التنموي الجديد

     ومن خالل ما سبق فإن النموذج التنموي الجديد جعل التعليم العالي ضمن أولويات مخططه 
التنموي باعتبار جودة التعليم الجامعي واملهني والنهوض بالبحث العلمي من الشروط األساسية 
لتسريع مسار التنمية باملغرب والدفع به إلى مصاف األمم ذات التنافسية املستدامة، كما أنها من 
املحددات الجوهرية للنموذج التنموي الجديد، لكونها تساهم في تكوين وتحفيز الكفاءات الضرورية 
لتنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية، في القطاعني العام والخاص، مما يسمح باإلنتاج املستمر 
للمعرفة والثقافة، األمر الذي يؤدي في نهاية املطاف إلى انبثاق مجتمع مبتكر ومزدهر ومندمج في 
والخاصة  العمومية  العالي  التعليم  ملؤسسات  فعلي  بتحديث  القيام  ينبغي  لذلك  املعرفة؛  اقتصاد 
والعمل على الرفع من حسن أدائها، باإلضافة إلى التثمني القوي لُشعب التكوين املهني ولطرق التعلم 
الهجني وبالتناوب، وذلك بهدف تمكني الشباب املغربي من سبل امتالك الكفاءات العالية وتحسني 

آفاق اندماجه في سوق الشغل.
الذي  العام  تقريره  )وفق  التالية  األهداف  الجديدعلى  التنموي  النموذج  الغاية، سطر       ولهذه 

قدمته في أبريل  2021(:
1( ضمان استقاللية مؤسسات التعليم العالي. 

2( جعل الطالب في صلب إصالحات وإجراءات تحسني أداء التعليم العالي واملهني.
3( تعزيز قيمة التكوين املهني. 

4( تشجيع البحث العلمي من خالل آلية مستقلة للتمويل والتقييم.
     بالنسبة لضمان استقاللية مؤسسات التعليم العالي ومراجعة طرق حكامتها، بهدف الرفع من 
نجاعة أدائها، يجب أن ترتكز هذه الحكامة الجديدة على نظام لقيادة املؤسسات الجامعية، يكون 
شفافا وذا مصداقية وموجها نحو حسن األداء من خالل إرساء تعاقدات متعددة السنوات بني هذه 

املؤسسات والدولة تحدد بموجبها األهداف املتوخاة في ما يتعلق بـ:
أ( إنتاج األبحاث العلمية وبراءات االختراع.

ب( استقطاب الطلبة وقابليتهم لإلدماج في سوق الشغل.
ج( التأثيرعلى االقتصاد الجهوي والوطني.

      باملقابل على مجلس اإلدارة أن ينتقل بكيفية جذرية من التركيبة املتضخمة الحالية، إلى تركيبة 
فعالة، حيث يجب أن يكون املعيار األساسي النتقاء رؤساء الجامعات، ولتوظيف وترقية األساتذة، 
هو قدرتهم على تطوير البحث العلمي املتميز ومهام التكوين عالي املستوى؛ كما يجب العمل على 
تشجيع تكوينات التميز بمشاركة القطاع الخاص، الذي يمكن له أن يتدخل في إحداث صياغة برامج 
التكوين وأن يساهم بذلك في تسهيل ولوج الطلبة إلى سوق الشغل.  وبإمكان املؤسسات املحتضنة 
للتكوينات املتخصصة تعبئة أنواع أخرى من التمويل غير تلك املبرمجة في إطار ميزانية الدولة، 
الثالث  القطاع  الشراكات مع  العام والخاص، وتعبئة  القطاعني  الشراكات بني  خصوصا من خالل 

قطاع الخدمات الذي يهدف بالضرورة إلى تحقيق الربح.
إطار  وضع  يخص  ما  في  سواء  للطالب،  املركزية  املكانة  ترسيخ  الضروري  من  ذلك،  إلى  إضافة 
للمنافسة بني املؤسسات أو في تصميم البرامج التعليمية واإلدماج في سوق الشغل واعتماد طرق 
بيداغوجية جديدة يتم التركيز فيها على تقوية كفاءات الطلبة، سواء العلمية والتقنية أو املهارات 
الفردية. ويجب اعتماد الرقميات في إعمال هذا التحول؛ فمن شأن استعمال الرقميات أن يغير بعمق 
النموذج االقتصادي املتعلق بالتعليم العالي، الذي يتيح تقديم برامج تكوين عن بعد تتوج بشهادات 
في  الرقميات  أساسيات  إتقان  يدمج  أن  يجب  ذلك،  على  تكلفة. عالوة  وبأقل  الطلبة  من  عدد  ألكبر 
جميع شعب التكوين ابتداء من السلك األول من التعليم العالي، وأن يكون الولوج إلى التجهيزات 

والشبكات الرقمية متاحا لكل الطلبة.
     إن ازدهار وتقدم املغرب لن يكون ذا شأن إال إذا استند إلى بحث علمي متميز داخل الجامعات. 
للتقييم  صارمة  آلية  إنشاء  خالل  من  العلمي  البحث  نظام  هيكلة  على  أساسا  األمر  هذا  ويتوقف 
العلمي تتيح أداء وظائف سلطة مضادة وإنتاج مدونة للسلوك واألخالقيات ومنح عالمات التميز، 
وهو ما من شأنه خلق توازن مع االستقاللية التي تتمتع بها هيئات الحكامة باملؤسسات الجامعية.

    يهدف املغرب من خالل النموذج التنموي الجديد إلى أن يصبح قطبا للتعليم العالي والبحث 
يستقطب الطلبة من املغرب ودول الجوار والقارة من خالل عدد من املؤسسات املتميزة،  وسيتأتى 
ذلك من خالل انبعاث جيل جديد من الجامعات، يشتغل بمعايير التميز، وبنماذج متجددة للحكامة، 
معززة باإلمكانيات املالئمة للقيام باملهام املنوطة بها، حتى تصبح هذه الجامعات مستقلة وتضع 
الطالب في صلب أولوياتها قصد تأهيله وتنمية قدراته العلمية والثقافية من أجل إنجاح اندماجه 

في سوق الشغل.
    وبوضعه للجامعة في صلب املنظومة الترابية، يطمح املغرب إلى تطوير مقاربة جديدة للتعليم 
العالي ترتكز على البحث والتطبيق الوثيق الصلة بالواقع، تكون فيها مواضيع البحث متمحورة 
حول تحديات التنمية الوطنية واملحلية، بدعم وتعاون مع القطاع الخاص. ومن شأن هذا التحدي 
أن يحقق قفزة نوعية في مجال التكوين والبحث العلمي واالبتكار من خالل إدراجها ضمن دينامية 
مستمرة للنمو؛ وذلك بالعمل على مراجعة كيفيات ترسيخ مؤسسات التعليم العالي داخل محيطها 
الترابي، على ضوء تطورات الحكامة الترابية؛ وعلى خلفية الجهوية املتقدمة؛ مما يستدعي آليات 

جديدة للتعاقد بني الجامعات، وبني الدولة والجهة.
تحسني  أجل  من  الجديد  التنموي  النموذج  قدمها  التي  املقاربات  إطار  وفي  اإلطار  هذا       في 
عالقة الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي، انخرطت الجامعة حاليا في بناء شراكة مع الفاعلني 
بالحركية  العالقة  ذات  األنشطة  االقتصاديني واالجتماعيني بهدف تحسني تموقعها وتواجدها في 
االجتماعية واالقتصادية من خالل مجموعة من اإلجراءات ذات الطابع املهني، والبحث عن العوامل 
املساعدة على التقارب بني الجامعة ومحيطها االقتصادي واالجتماعي. وفي هذا الصدد ينبغي عقد 
اتفاقيات شراكة مع املؤسسات االقتصادية ومؤسسات املجتمع املدني والحكومية وغيرها من أجل 
تكثيف االنتقال نحو الطابع املهني والتخصص الذي يتطلبه التكوين الجامعي وخاصة للشهادات 
واملؤهالت العلمية للمتخرجني من الجامعة، ومحاولة ربط مسار التكوين في الجامعة باالحتياجات 

األساسية التي يحتاجها القطاع االقتصادي باألساس.
    فاالستثمار في التعليم العالي له فوائد مهمة وضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية القائمة 
على املعرفة. إن بناء مجتمع التنمية هو في نهاية املطاف مسؤولية الجامعة بقدر ما يجب أن تعمل 
وفقا ملنطق يعزز التضامن الوطني من خالل تعزيز التماسك االجتماعي األقوى واملشاركة املفتوحة 
املتنوعة، وعلى هذا األساس فإن املجتمعات تعرف تنوعا حسب البحوث والدراسات التي تجريها 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وفي هذا السياق يعد تحسني التعليم العالي ضرورة ملحة لتمكني 

التقدم املستدام للمجتمع املغربي.

 )*(أستاذة باحثة في علم االجتماع

  توطئة
   نروم في هذه القراءة واملقاربة الكشف عن املسعى 

العلمي التجريبي لإلشكالية اآلتية:
ومشاعرنا  عواطفنا  ازدواجية  تفسير  يمكن   كيف 

تجاه الحيوانات؟
بتعبير آخر: ما السبيل إلى فهم السلوك اإلنساني في 

عالقته بطبيعة املعاملة للحيوانات؟ 
وملاذا ُنحبُّ الحيوانات ونعطيهم األشياء الكثيرة من 
وجداننا وأحاسيسنا، وفي اآلن نفسه نستخدم معهم 

القساوة والوحشية؟
اإلنسان في مواجهة الحيوانات

والحيوانات،  اإلنسان  بني  الرابطة  العالقة     تشكل 
التجارب  من  ملجموعة  األساس  العلمي  اإلشكال 
نفس  علم  وأستاذ  الباحث  أنجزها  التي  العلمية 
 - بيج  لوران  بفرنسا  غرونوبل  بجامعة  االجتماعي 
شانكالند Laurent Bègue-Shanklandفي كتابه: 
»في مواجهة الحيوانات: عواطفنا، أحكامنا املسبقة، 
وازدواجية مشاعرنا«. والكتاب صادر عن دار النشر 
بباريس   Éditions Odile Jacob يعقوب  أوديل 
سنة 2022. وقام بتقديمه الطبيب النفسي والعصبي 
بوريس سايرولنيكBoris Cyrulnik، وجاء في هذا 
الفكر  أن  فيه  سَنفهم  الذي  اليوم  »في  قوله:  التقديم 
بدون لغة موجود عند الحيوانات، ال شك أننا سنخجل 
بهم،  خاصة  حدائق  في  حبسناهم  ألننا  أنفسنا،  من 

وُقمنا داخلها بإذاللهم وبالضحك عليهم«.
االجتماعية  النفسية  املقاربة  من  الكتاب  يتخذ    
املشترك  عن  به  يكشف  علميا  ُمنطقًا  التجريبية 
حيث  والحيوان،  اإلنسان  بني  واملُختلف  الوجداني 
سلوكنا  في  املُزدوج  الشيء  استنباط  إلى  يدفعنا 
واقع  فهم  إلى  املقاربة  هذه  تتجه  وهنا  وتصرفاتنا. 
االجتماعي  محيطه  داخل  سلوكه  وتفسير  اإلنسان 
الغيرمن  وباستحضار  اليومية  حياته  سياق  وفي 
معرفته،  طريق:  عن  الحياة  هذه  داخل  ثالثي  منظور 
االجتماعية.1  وتفاعالت  املتبادلة،  تأثيراته  ورصد 
الصريح  الخارجي  املستوى  على  إْن  وذلك 
للسلوك،أوعلى املستوى الداخلي املضمر. ويعتبرعلم 
النفس االجتماعي من »العلوم الحديثة ذات االهتمام 
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وهوالعلم  اليومية.  حياته  واقع  سياق  في  باإلنسان 
الذي أسس ملنظورمنظم ومنهجي يتخذ له كموضوع 
النفسي.  بعده  في  Socialleخاصة  اجتماعي  ماهو 
وتجليات هذا املوضوع تتسع لتعكس ما يحيل على 
الصيغة  بهذه  فماهواجتماعي  املجتمع.  وعلى  الفرد 
يفيد أيضا الواقع العالئقي في طبيعته وأنماط تعبيره 

املختلفة )الحياة األسرية،الحياة في العمل...(«.
شانكالند في طرح علمي   - الباحث بيج  وقد خاض 
عينة  على  قة  املطّبً تجاربه  بني  من  نجد  معاصر، 
الشهيرة  التجربة  من  استوحاها  التي  تلك  الدراسة، 
l’autorité àLa soumis-»الخضوع للسلطة«  حول

األمريكي  االجتماعي  النفس  sion التي أجراها عاِلم 
ستانلي ميلغرام Stanley Milgramخالل ستينيات 
على  شانكالند   - بيج  تجربة  وتقوم  العشرين.  القرن 
األذى  »الحاق  فرضيِة  صدِق  من  للتأكد  العينة  دفع 
بسمكة وقتلها من أجل العلم«، وذلك وفق االستفهام 
الذي ُيخاطب فيه العينة، وهو: »هل تجرؤ على تعذيب 
وقتل سمكة من أجل العلم؟«. وفي هذه التجربة ُتطرح 
وإناثا،  ذكورا   750 عددها  بلغ  التي  العينة  على 
مسألة الَقبول بفعل إلحاق األذى بالحيوان في حوض 
بيج  توجيه  ذلك  وراء  والسبب  املختبر،  داخل  مائي 
ومدى  للسلطة،  الخضوح  قصد  العينة  شانكالند   -
االمتثال لها، وإلى أي مدى يمكن رفضها. وفي الواقع 
ليست السمكة حقيقية، بل إنها على شكل سمكة-روبو  
ملحاكاة  وإتقان  بدقة  إعدادها  تم   Poisson-robot

السمكة الحقيقية.  
تنحية  التجربة  في  املشاركني  من  العديد     اختار 
اتجاهاتهم  السمكة وتغيير  تعاطفهمEmpathiesمع 
Attitudes، والخضوع لسلطة العلم من أجل إلحاق 
الضرر بها، وتكون النتيجة أنها تتألم وتموت، ومن 
أجل هدف مشروع ومقبول من طرفهم. وهنا يتوقف 
األهداف  من  لهدف  الحيوان  مع  اإلنساني  التعاطف 
االمتثال  أيضا  ويتم  بالذنب،  العينة  إحساس  رغم 
الفعل  هذا  تبرير  أجل  من  لها  بالخضوع  للسلطة 

باملنفعة العلمية. 
العلم  لسلطة  الخضوع  ومسألة  عواطفنا  ازدواجية 

والطاعة »غير العمياء«
ترتبط  ميلغرام  لستالي  بالنسبة  املسألة  كانت    إذا 
في  لألوامر  العمياء«  و«الطاعة  للسلطة  بالخضوع 
العديد من تجاربه، والتي كانت تستهدف فهم الطاعة 
السلوك  L’obéissance destructriceفي  املُدمرة 
اإلنساني. وأيضا الُكلية totale، دون أدنى تفكير في 
مآل هذه الطاعة، والتي قد تصل إلى قتل البشر، فإن 
السمكة  وقتل  بتعذيب  الخاصة  التجريبية  الدراسة 
سلسلة  ضمن  شانكالند    - بيج  لوران  أنجزها  التي 
تتقاطع  الكتاب،  في  االجتماعية  النفسية  تجاربه 
الفكرة، وتختلف معها في ما يخص طبيعة  مع هذه 
حسب  ليست  فهي  العينة.  طرف  من  املُتبعة  الطاعة 
العمياء«  »غير  بل  ب«العمياء«،  التجربة  نتائج 
لكونها ترتبط بمسألة تعطيل مشاعرنا نحو الحيوان. 
ومادام الهدف هو أن يكون الحيوان بمثابة كبش فداء 
بالنسبة للمعرفة العلمية، فإن مآله املوت خدمة للبشر. 
ونستحضر هاهنا كيف يتغير سلوكنا تجاه الحيوان 

اإلنسان  يملك  عندما  والتعذيب،  والقتل  بالبطش 
واألهداف  املرامي  وفق  لنفسه  ويحتكرها  السلطة 
البرغماتية التي ُيسطرها، ويهدف أيضا إلى تحقيقها 

على املدى البعيد.
   إن فكرة كتاب: »في مواجهة الحيوانات« تقوم على 
إماطة اللثام عن طبيعة تعاملنا مع الحيوانات، وذلك 
الذي  التوجيه  عبر  فيها  سلوكاتنا  تأثيرات  بتحليل 
ُيماَرُس في سلسلة التجارب، بحيث تبيَّن في الكتاب 
تجاه  املختلفة  البشرية  للسلوكات  الغريبة  الطبيعة 
الحيوانات، وكيف يمكن أن يختفي التعاطف البشري 
في ظروف معينة، السيما عندما تكون السلطة املوجهة 
ُتثبت سوء معاملتنا  التي  نتخذها نحوهم هي  التي 
اإلنسان  عنف  بني  الرابطة  العالقة  نلمُس  وهنا  لهم. 
للحيوانات، وطبيعة العدوان الذي يسري في السلوك 
البشري ويدفعه نحو القساوة والوحشية. وملاذا نحب 
أنواعا بعينها من الحيوانات فنتقرب إليها ونتباهى 
نفس  في  ونكره  باملنازل،  لنا  ومالزمتها  بَتربيتها 
املعاملة  سوء  معها  فنستخدم  أخرى  أنواعا  الوقت 

وعنف السلوك.
 - بيج  لوران  إليها  تطرق  التي  املباحث  بني     ومن 
شانكالند في الكتاب نذكر على سبيل املثال ال الحصر: 
بني  ومع  بالحيوانات  اإلنسان  عالقة  اتصالية  »في 
أحكامنا  »أصل  النظرة«،  حيادية  »في  جنسه«، 
السلوك  وحشية  »حول  الحيوانات«،  عن  املسبقة 
»ملاذا  االنحراف«،  ومسألة  الحيوانات  مع  اإلنساني 
تعاملت املجتمعات البشرية بقساوة مع الحيوانات؟«، 
»جدال حول أجساد الحيوانات«، و«في روح التعاطف 

والقسوة«...

   خالصة
 

  تأسيسا على ماسبق ذكره، يتبّين أن لوران بيج –
شانكالند استطاع أن يكشف لنا عن املالمح والظروف 
الفردية داخل السياق االجتماعي املشترك الذي ينقلنا 
إلى الروابط التي تدفعنا إلى الوعي بهويتنا وبصميم 
عالقتنا بالغير )الفردي والجماعي(. إنها تلك الروابط 
التي يحضر فيها السلوك اإلنساني ونظيره الحيواني 
عبر فعل العالقة، بدءا من التعاطف والحب، وانتقاال 
العالقات  بتحليل  وذلك  املعاملة،  وسوء  القسوة  إلى 
كيفية  اإلنسان والحيوانات. فضال عن  العاطفية بني 
وفي  بل  الحيوانات،  مملكة  خارج  ألنفسنا  رؤيتنا 
درجة أعلى منها. لذلك فالطريقة التي نتعامل بها مع 
االجتماعية  املعايير  إلى  باألساس  ترتد  الحيوانات 
االجتماعية  القيم  إلى  وكذلك  سلوكاتنا،  ُتحّدُد  التي 
طبيعة  لتؤطر  البشرية  املجتمعات  تضعها  التي 
هذه  اكتساب  يتم  بحيث  الحيوانات،  مع  تعاملنا 
ُتمارس  التي  الثقافية  التأثيرات  من  والقيم  املعايير 
رشدهم، فضال  إلى  أظافرهم  نعومة  منذ  األفراد  على 
الطبيعية  والحقوق  الكرامة  في  الفروق  مستوى  عن 
واملدنية. وهو الشيء الذي يجعلنا نشعر بأن رغباتنا 
ونزواتنا يجب أن تحترم حقوق الحيوانات بالتوقف 
عن األعمال الوحشية نحوهم. فهل استطاع اإلنسان 

اليوم كبح جماح عدوانه على الحيوانات؟ 

    السيد الرئيس، لقد سبق لهذا املواطن املغربي املدعو محمد 
أدب  تخصص  متقاعد،  جامعي  وأستاذ  سياسي  )فاعل  إنفي 
فرنسي(، أن خاطبكم بهذه الوسيلة )رسالة مفتوحة( ألكثر من 
مرة، وخاطب، أيضا، بنفس الوسيلة أركان النظام الذي أنتم 
على رأسه، ظاهريا، ُمقحما في رسائله كل مكونات هذا النظام 
اعتقادا  واملؤسساتية،  واإلعالمية  واملدنية  العسكرية  بنخبه 
منه أنه يخاطب أناسا لهم عقل يفكرون به، ولهم حس يسمح 
لهم بتمييز الحق من الباطل، ولهم القدرةعلى إدراك الصح من 

الخطأ...
وقرارات  بالدكم  وإعالم  تتبع خطاباتكم  تبني، من خالل  لكن 
عكس  األمر  خبرائكم...أن  وتحاليل  نخبكم  ونقاشات  دولتكم 
يحرك  واحد  منطق...شيء  ال  تمييز،  ال  تفكير،  ال  تماما:  ذلك 
عن  البحث  هو  بينها،  ويجمع  الكائنات  وهذه  املكونات  هذه 
النيل من املغرب بكل الوسائل؛ وذلك بفعل العداء الذي غرسه 

النظام العسكري البوخروبي منذ عقود في مؤسسات التنشئة 
النظام  نخب  أن  لدرجة  شهيد،  املليون  لبالد  االجتماعية 
على  كبير  له فضل  الذي  الجار  للبلد  العداء  تتنفس  أصبحت 
للمغرب،  العداء  النظام  نخب  َتَشرَّبت  لقد  الجزائرية.  الثورة 
أو  أدوات  مجرد  إلى  حولها  مما  وعقدة؛  عقيدة  أصبح  حتى 
تعطيل  في  نجح  قد  دام  ما  يشاء،  ما  النظام  بها  يفعل  آالت، 
يقدم  نراه  وبهذا،  التمييز.  على  القدرة  وأفقدها  تفكيرها 
للعالم أسطع مثال على أنه نظام يتنفس الغباء )ديبلوماسيا، 
ويسبح في بحر من  سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا...( 
الجهل املركب، ويعيش على الكذب والعنترية الفارغة والريادة 

املزعومة.   
السيد رئيس دولة القوة الضاربة )الضاربة في عمق البطيخة، 
كما يقول، في كبسوالته،السيد عبد العال عابد، كاتب صحفي 
ومستشار ديبلوماسي مصري(،ال أخفيكم أنني غالبت نفسي 
وأغالب  املفتوحة،  الرسالة  هذه  كتابة  في  الشروع  أجل  من 
نفسي، اآلن، من أجل إتمامها، نظرا ملا اكتشفته من غياب العقل 
والحس السليم le bon sens وعدم القدرة على إدراك مصلحة 
بالدكم الحقيقية، وكأنكم، بالفعل، »مقرقبني«، كما يقول السيد 
)أو  القرقوبي  بدويلة  الجزائر  يصف  الذي  عابد  العال  عبد 

دويلة قرقوبيان(. والعهدة على الراوي، كما يقال.
السيد رئيس الدولة القارة، أعبر لكم بكل صدق عن ندمي على 
ما أضعته من وقت في مخاطبتكم، نظاما ومؤسسات. وطمعا 
التي أغالب فيها نفسي، فقد عاهدتها  الرسالة  في إتمام هذه 
بأن ُأكفِّر عن خطئي وأكف، بعدها، عن مخاطبتكم وأمتنع عن 
الكتابة عن الدولة الجزائرية بكل مكوناتها: رئاسة الجمهورية، 
حكومة، برملان، عسكر، إعالم، نخب، وكل املخدوعني من أفراد 
وترهاتكم... أكاذيبكم  يصدقون  الذين  الجزائري،  الشعب 
فريق  أعطى جمهور  وقد  هبلكم وحماقاتكم.  في  ويسايرونكم 
بفريق  األخير  هذا  جمع  الذي  اللقاء  خالل  بالوزداد،  شباب 
الدليل على إنجازاتكم املبهرة  الوداد البيضاوي )وداد األمة( 

في التكوين والتربية واألخالق الرياضية. 

على  إنكم  الطابور(،  »طابوريستان«)من  دولة  رئيس  السيد 
لم  لكنكم  والغاز،  بالبترول  غنية  بالد  في  يتحكم  نظام  رأس 
املواد  للجزائريني  توفروا  أن  الغنى،  هذا  رغم  تستطيعوا، 
والسميد  والزيت  البطاطا  قبيل  من  األساسية  االستهالكية 
وغيرها  لوبيا...(  فول،  حمص،  )عدس،  والقطنيات  والحليب 
من املواد االستهالكية الضرورية، فأحرى أن توفروا لهم حياة 
الرفاه، التي يستحقونها نظرا ملا تزخر به بالدهم من الثروات. 
وهذا وحده يدين تدبيركم وتدبير من سبقوكم للشأن العام في 
بالد الجزائر؛ وهو كاف للحكم على طبيعة النظام الذي يتحكم 
في خيرات البالد وفي رقاب العباد. لقد أعطيتم الدليل بأنكم 
قد أفلستم وجعلتم البالدعلى حافة اإلفالس؛ مما يهدد الشعب 

الجزائري باملجاعة رغم ما في بالده من خيرات. 
فهل هناك، أيها الرئيس، غباء وَسَفه أكبر من هذا؟ ولو كان 
مصداقا  ثرواته،  على  نكم  أمَّ ملا  الجزائري،  الشعب  بيد  األمر 
والسفهاء  أموالكم«.  السفهاء  تؤتوا  »وال  تعالى:  لقوله 
الشعب  )مال  املال  وُيبدِّد  ُيبذِّر  من  هو  فيه  سفيه. والسَّ جمع 
حق  من  عليه.  ُيحجر  أن  شرعا  يجوز  لذلك،  الجزائري،هنا(؛ 
الشعب الجزائري أن يحاكم حكامه على سفاهتهم املتمثلة في 
تبذير وتبديد ثروات البالد في أمور ال تعود عليه بأي نفع. ولو 

كان األمر بيده لطبق عليهم الحجر الشرعي والقانوني.
أنتم  مؤخرا،  قدمتم،  لقد  الرئيس،  أيها  القول،  خالصة 
أن  على  القاطعة  الدالئل  من  يكفي  ما  بالدكم،  وديبلوماسيي 
هوالغباء  شهيد،  املليون  بالد  في  للنظام  األساسية  السمة 
غوغائيتكم  يجعل  مما  والفكري؛  املعرفي  والخواء  السياسي 
مجرد غثاء. لهذا، قررت، انسجاما مع الندم الذي عبرت عنه في 
العنوان، أن أحجم عن التفاعل، كتابة، مع ما يصدر عن النظام 
العسكري وأذنابه. وهذا ليس ال غرورا، وال احتقارا، وال كسال، 
مع  الوقت  ضياع  من  جدوى  لال  وال...وإنما  وال...  تهربا،  وال 
ه. واألحداث  من عميت بصيرته وتعطلت املادة الرمادية في ُمخِّ
األمر  هذا  تؤكد  الجزائري،  شقها  في  األخيرة،  الديبلوماسية 

سواء على املستوى األممي أو اإلقليمي أو العربي. 
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اإىل ال�شيد عبد املجيد تبون، رئي�س اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية...
كم اأنا نادم على ما اأ�شعُته من وقت يف �شياغة ر�شائل مفتوحة اإىل اأغبى نظام يف العامل!!!

بشرى 
أعراب )*(

دوراجلامعة املغربية يف بلورة 
النموذج التنموي اجلديد

املقاربة النف�شية االجتماعية يف مواجهة احليوانات

محمد الشاوي

 محمد إنفي
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
إعالن عن طلب العروض مفتوح
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء
مديرية مراكش

إعالن عن طلب العروض مفتوح
N°DT2115901 :رقم

جلسة علنية
مراكش  التوزيع  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  التابعة 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب - 
قطاع الكهرباء الكائنة   بشارع 
عن  مراكش  جليز  رشيد  موالي 
بإصالح  املتعلق  العروض  طلب 
ذات  الكهرباء  شبكة  اعطاب 
لوكالة  التابعة  املنخفض  الجهد 

الخدمات اإلقليمية مراكش.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني.

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
300.271,80درهم   في  األشغال 

)م.ا.ر(
القانون  هذا  على  االطالع  يمكن 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي: 
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: املكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب- 
قطاع الكهرباء 13, شارع موالي 
رشيد - كليز - مراكش - املغرب.

الهاتف:524446040)212(
الفاكس:524436077)212(
يسلم ملف االستشارة مجانا.

في حالة إرسال ملف االستشارة 
أحد  إلى  املكتب  طرف  من 
البريد،  بواسطة  املتعاهدين، 
املتعاهد  كتابي  طلب  على  بناء 
غير  املكتب  فإن  نفقته،  وعلى 
مرتبط  مشكل  أي  عن  مسؤول 

بعدم التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
تودع العروض مقابل وصل     -
إلى املكتب الوطني للكهرباء املاء 
قطاع الكهرباء  الصالح للشرب- 
كليز   - رشيد  موالي  شارع   ,13
تاريخ  قبل  املغرب   - مراكش   -
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو    -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للتوزيع  الجهوية  املديرية  إلى 
بمراكش قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو    -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2022/06/23 بتاريخ  األظرفة 
على الساعة 9h30 بمقر مديرية 
التوزيع مراكش التابعة للمكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
قطاع الكهرباء الكائنة  للشرب - 
13 شارع موالي رشيد جليز  بـ 

مراكش.
رئيس  إلى  تسلم  أن  يمكن  أو 
لجنة التحكيم عند بداية الجلسة 

العلنية قبل فتح األظرفة
ع.س.ن/1702/ا.د

*************
اململكة املغربية

عمالة   إقليم  قلعة السراغنة
 دائرة القلعة- بني عامر

قيادة عني اكلي اوالد سعيد
جماعة اوالد امسبل

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/01

في   يوم 16 يونيو 2022  على 
صباحا  عشرة  الحادية  الساعة 
رئيس  السيد  بمكتب  سيتم 
جماعة أوالد امسبل فتح األظرف 
املتعلقة بطلب العروض بعروض 
دكاكني   03 كراء  ألجل:  أثمان 

ومقهى تقليدي بمركز الجماعة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
الرئيس،  السيد  مكتب  من 
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
العروض إلى املتنافسني، بطلب 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
من  و31   27-29 املواد:  في 
2.12.349 الصادر  املرسوم رقم 
 1434 األولى  جمادى   08 في 
بتحديد  )20مارس2013( 
صفقات  إبرام  وأشكال  شروط 
القواعد  بعض  وكذا  الدولة 

املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
* بالنسبة للدكاكني:

بالنسبة للمقهى التقليدي:
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  *حدد 
للدكان  500.00درهم  مبلغ: 

الواحد )خمسمائة درهم(
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   *
)الف  1000.00درهم  مبلغ:  في 

درهم(
*حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ: 
الواحد  للدكان  300.00درهم 

)ثالثمائة درهم(
* حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ: 

600.00 درهم )ستمائة درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد:  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و31   27-29

 2.12.349
ويمكن للمتنافسني:   

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
رئيس  السيد  بمكتب  وصل، 

الجماعة.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور. 
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  العروض عند  مكتب طلب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق 

بها وفق الشروط التالية:
1 - الغالف األول ويتضمن 

األثمان  بعرض  املتقدم  هوية   -
)شخص   لذلك  املثبتة  والوثائق 

ذاتي أو معنوي(
- مذكرة الوسائل البشرية.

- التصريح بالشرف.
الوضعية  تثبت  شهادة   -
تقل  باألمر  للمعني  الجبائية 
بـأن  تثبث  سنة  عن  مدتها 
وضعية  في  يوجد  املتنافس 
جبائية  قانونية أو شهادة تثبت 

اإلعفاء من أداء الضرائب .
قدرها  مالية  لضمانة  وصل   -
الواحد  للدكان  500٫00درهم 
للمقهى  و1000.00درهم 
في  مضمون  شيك  أو  التقليدي 
يتضمن  اإلقليمي  الخازن  اسم 

قيمة الضمانة املؤقتة .
- شهادة القيد بالسجل التجاري.

سنة  من  اقل  مسلمة  شهادة   -
للضمان  الوطني  الصندوق  من 

االجتماعي.
موقع  التحمالت  كناش   -
ومصادق عليه من طرف املشارك.

صحة  على  مصادق  إشهاد   -
املتعهد  فيه  يتبث  إمضائه 

اطالعه على كناش التحمالت.
- التزام مصحح اإلمضاء.

املتنافس  قبل  من  موقع  تعهد   -
وفق النموذج املرفق.

-2 الغالف الثاني ويتضمن:
من  املقترح  السنوي  الواجب   -
اإلمضاء  مصحح  املشارك  طرف 

بالنسبة للمحل املعلن عنه.
باسم  مسجل  مضمون  شيك   -
قلعة  ملدينة  االقليمي  الخازن 
الواجب  يتضمن  السراغنة 

املتعلق باملحل املذكور.
     إضافة الوثائق السالفة الذكر 
املعنوية  األشخاص  على  تعني 

اإلدالء بما يلي:
الوثائق التي تني الصالحيات   -
يتصرف  بان  للوكيل  املخولة 

باسم املتنافس.
والئحة  األساسي  القانون   -
أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

املسيرين.
- ورقة األثمان والبيان التقديري 

املفصل ممضيان.
يرجى  املعلومات  من  وللمزيد 
تدبير  بمصلحة  االتصال 
بمقر  الجماعية،  املمتلكات 

املجلس الجماعي. 
ع.س.ن/1704/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل

قطاع الشباب
املديرية  الجهوية  مراكش 

-  آسفي
املديرية اإلقليمية الحوز

إعالن عـن طـلب عروض مفتوح
رقم 2022/01

الساعة  على   2022/06/10 في 
بمكتب  سيتم،  صبـاحا   10
بالحوز  اإلقليمي  املديـر  السـيـد 
والثقافة  الشباب  لوزارة 
  - الشباب  قطاع   - والتواصل 
املتعلقة  األظرفة  فتح  بتحناوت 
بطلب العروض املفتوح بعروض 
تهيئة   أشغال  ألجل  أثمان 
توفليحت  األطفال   مخيمي 
التابعني   فارس   وسيدي 
لوزارة  اإلقليمية  للمديرية 
والتواصل  والثقافة  الشباب 

بالحوز - قطاع الشباب -.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بمـديريـة  الحسابات  مكتب  من 
نقله  كذلك  ويمكن  الحوز   إقليم 
صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
كما  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  الف  عشر  خمسة  يلي: 

)15000.00درهم( 
موضوع  األعمال  كلفة  تقدر 
مائة  ب: خمس  الصفقة 
وسبعة  وأربعمائة  ألف  وواحد 
وستون  خمسة  درهم  وتسعون 
مع  )501497.65درهم(  سنتيم 

احتساب الرسوم.
محتوى  مـن  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد:  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و31  و29   27

بتاريخ  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
واملتعلق  )8مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

البريد  عن طريق  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

عنوان املكتب املذكور.
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما     -

وصل بمكتب الحسابات.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الـجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إليكترونية  بطريقة  وإما   -

بوابة الصفقات العمومية.
اإلدالء  الواجب  املستندات  إن   *
 9 بها هي تلك املقررة في املادة 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1705/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم: 02/م.ت.ص/صص/2022 
)جلسة علنية(

تعلن مديرية التزويد والصفقات 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع  للشرب  الصالح 

طلب العروض املتعلق ب:
«Conversion des environ-
nements SAP BW 7.31 
vers SAP BW/4HANA 
et adaptation des ETL 
et flux BI vers SAP BPC 
10.1»

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

لألشغال  التقديري  الثمن  يحدد 
في: 7.2000.000٫00درهم

يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة في 
72.000٫00درهم

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بمديرية  الصفقات،  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب قطاع املاء الكائن بمحطة 
بلحسن  محمد  شارع  املعالجة، 

الوزاني، الرباط شالة، الرباط. 
ملف  على  االطالع  يمكن 
االستشارة عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

في حالة إرسال ملف االستشارة 
أحد  إلى  املكتب  طرف  من 
البريد،  بواسطة  املتعاهدين، 
املتعاهد  كتابي  طلب  على  بناء 
غير  املكتب  فإن  نفقته،  وعلى 
مرتبط  مشكل  أي  عن  مسؤول 

بعدم التوصل بامللف.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

وصل  مقابل  العروض  تودع   -
بمديرية  الصفقات،  مكتب  إلى 
تاريخ  قبل  والصفقات  التزويد 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
إلى مكتب الصفقات. قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 41 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 يونيو 
ج  بالبناية  صباحا  التاسعة 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
فتح االظرفة سيتم في آن واحد.

للحصول علي معلومات إضافية، 
املشتريات  بقسم  االتصال  يمكن 
والدعم  النوعية  الصناعية, 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220 

نظام  وتحميل  االطالع  يمكن 
باملكتب  الخاص  املشتريات 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
العامة  الدفاتر  وكذا  للشرب 
للمكتب  اإللكتروني  املوقع  عبر 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للشرب:
www.onep.ma
ع.س.ن/1706/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للنقل وجدة
إعالن عن طلبات العروض

TO2117392 :رقم
TO1117150و

جلسة علنية
للجهة  النقل  مديرية  تعلن 
حسن  زنقة  زاوية  الشرقية 
الوكيلي والزهراء وجدة للمكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 

طلبات العروض رقم:
اقتناء   :TO2117392   -  1
ك.ف.   225 الصواعق  مانعات 
لقسم  التابعة  ك.ف  و60 

االستغالل والنقل بفاس
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 466.300,80درهم/ 

شامل للرسوم
مبلغ الضمانة املؤقتة: معفى

زيارة ملوقع املشروع: غير واردة
بفحص   :TO1117150  -  2
وصيانة مكيفات الهواء باملقرات 
للجهة  النقل  ملديرية  التابعة 

الشرقية.
سيتم إبرام العقد ملدة سنة قابلة 
من  الضمني  باالتفاق  للتجديد 
سنة إلى أخرى، دون أن تتجاوز 
ثالث   )03( اإلجمالي  العقد  مدة 

سنوات.
على  يتعني  التي  املستندات   
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 

التعاونيات واملقاولني الذاتيني
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز  السنوي 
مل  شا / هم ر 1د 8 1 . 3 2 0 , 7 8

للرسوم
معفى من الضمانة املؤقتة.

زيارة ملوقع املشروع: غير واردة.
االستشارة  ملفات  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
اإللكتروني  املوقع  عبر  وكذلك 

 www.one.ma:للمكتب
والوثائق  التصاميم  أن  بيد 
التقنية قد ال يمكن أن تحمل عبر 

بوابة الصفقات العمومية.
االستشارة  ملفات  سحب  يمكن 
مكتب مصلحة  بالعنوان التالي: 
املخازن  وتدبير  املشتريات 
الشرقية  للجهة  النقل  بمديرية 
الوكيلي  حسن  زنقة  زاوية 
والزهراء وجدة للمكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب - 

قطاع الكهرباء -.
الهاتف: 0536691353
الفاكس: 0536691510

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و: 
- تودع العروض مقابل وصل إلى 
مكتب الضبط ملصلحة املشتريات 
النقل  بمديرية  املخازن  وتدبير 
زنقة  زاوية  الشرقية  للجهة 
وجدة  والزهراء  الوكيلي  حسن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
-قطاع الكهرباء  الصالح للشرب 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ  قبل 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملصلحة  الضبط  مكتب  إلى 
املخازن  وتدبير  املشتريات 
الشرقية  للجهة  النقل  بمديرية 
الوكيلي  حسن  زنقة  زاوية 
والزهراء وجدة للمكتب الوطني 
للكهرباء و املاء الصالح للشرب 
و  تاريخ  قبل  الكهرباء  قطاع   -
ساعة عقد الجلسة العلنية لفتح 

األظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
لطلبي  بالنسبة  األظرفة 
و  TO2117392 العروض 

TO1117150 بتاريخ الخميس 
الساعة  على   2022 يونيو   30
مكتب  بمقر  صباحًا  العاشرة 
وتدبير  املشتريات  مصلحة 
للجهة  النقل  بمديرية  املخازن 
حسن  زنقة  زاوية  الشرقية 
الوكيلي والزهراء وجدة للمكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للشرب -قطاع الكهرباء.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
بقسم  االتصال  يمكن  املعلومات 
وتدبير  التموينات  مصلحة 
للجهة  النقل  بمديرية  املخازن 
حسن  زنقة  زاوية  الشرقية 
الوكيلي والزهراء وجدة للمكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للشرب - قطاع الكهرباء.
الفاكس: 0536691510. 

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

بوابة: 
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/1707/ا.د

 *************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني 
ملف التنفيذ إنذار عقاري 

بمثابة حجز عقاري 
رقم: 2021/355

لفائدة: حاجي ابراهيم وحاجي 
سعيد بواسطة دفاعهما األستاذ 

رشيد فاطمي املحامي بوجدة
ضد: حاجي رابح

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2022/06/14
بقاعة  صباحا  العاشرة 
سيقع  املحكمة،  بهذه  الجلسات 
البيع باملزاد العلني ألكبر وآخر 
املسمى  للعقار  ميسور  مزايد 
العقاري  الرسم  ذي  رابح"  "ملك 
 99 مساحته   .27715/77 عدد 
بدوار  الكائن  سنتيار،   94 آر 
القروية  اسلي  جماعة  اسناينة 
من  املتكون  انكاد،  وجدة  عمالة 
أرض بها بناية عبارة عن مقهى 
 Espace Iles يسمى  ومطعم 
واحدة  واجهة  لها   Maldives
ملدينة  املؤدية  الطريق  على 
السعيدية وساحة أمامية لوقوف 
صغيرة  وحديقة  السيارات 
الستقبال  وقاعتني   Terrasse
لشي  تستعمل  وشواية  الزبناء 
اللحوم وبناية عبارة عن مخزن 
 terrasse للسلع. وساحة كبيرة
عبارة عن حديقة معدة الستقبال 
مراحيض  إلى  إضافة  الزبناء 
مسجد  من  تتكون  وبنايات 
خلف  أما  مكتب  فوقه  ومطبخ 
 Terrasse ساحة  توجد  العقار 

تستغل لوقوف السيارات.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
من  أعاله  املذكور  العقار  لبيع 
طرف الخبير بالنسبة للعقار في 
الواحد  املربع  للمتر  درهم   300
2.998.200,00درهم.  مبلغ:  أي 
املسماة  للمقهى  وبالنسبة 
مبلغ:  في  مالديف-  ?فضاء 
وبالتالي  4.000.000,00درهم 
لبيع  االفتتاحي  الثمن  يكون 
في  رابح  حاجي  السيد  حصة 
واملتمثلة  أعاله  املذكور  العقار 
مبلغ  في   2/4 نسبة  في 

3.499.100,00درهم..
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء.
وللمزيد من املعلومات أو االطالع 
على كناش الشروط والتحمالت 
االتصال  يجب  عروض،  وتقديم 
كتابة  بمصلحة  التنفيذ  بقسم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
ملف  يوجد  حيث  بوجدة 

اإلجراءات رهن إشارة العموم.
ع.س.ن/1721/ا.د ع.س.ن /1708/إدع.س.ن /1703/إد

ع.س.ن /1712/إد
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دور الإعالم الجهوي في تر�سيخ حقوق الإن�سان وت�سليط 

ال�سوء على معيقات تحقيق التنمية الم�ستدامة
فجر مبارك

التي  الجهوية  الندوة  في  املشاركون   أجمع 
االنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمتها 
ماي   13 الجمعة  يوم  تافياللت،   درعة  لجهة 
لحرية  العاملي  اليوم  تخليد  اطار  في  الجاري،  
وحقوق  »االعالم  موضوع:  حول  الصحافة،  
»أهمية  على  تافياللت«،  درعة  بجهة  االنسان 
دور االعالم  املحلي والجهوي في ترسيخ مبادئ 
مؤكدين  التعبير«،  حرية  وكذا  االنسان  حقوق 
في الندوة التي التأمت تحت شعار: »مسؤولية 
حقوق  ثقافة  تكريس  في  واالعالم  الصحافة 
االنسان جهويا ومحليا« على  ضرورة »االلتزام 
يخدم  ال  انزالق  ألي  تجنبا  املهنة،  بأخالقيات 
وسائل  تلعبه  الذي   واإليجابي  الفاعل  الدور 

االعالم في حياة األفراد واملجتمعات«.
املكتب  عضو  الجهابلي،  العزيز  عبد  تدخل 
املغربية،   للصحافة  الوطنية  للنقابة  التنفيذي  
الصحفيني  وواجبات  »حقوق  استعرض 
العامة  »الوضعية  بـ  مذكرا  املهنيني«، 
للصحافيني و االعالميني محليا و جهويا على 
النماذج  بعض  عند  متوقفا  الخصوص«،  وجه 
كالنموذجني  واملقارنة،  االستئناس  أجل  »من 
»حقوق  على  مركزا  والسويسري«،  الفرنسي 
مع  الشغل  عالقة  يخص  ما  في  الصحفي 
في سياق  وكذلك حقوقه  الصحفية،  املؤسسات 
انحراف  كل  من  مهنيته  وصون  كرامته  حفظ 

يعاكس أخالقيات املهنة«.
جامعي  أستاذ  كريمي  سعيد  ركز  جهته  من 
»على االعالم وعالقته  بالرشيدية في مداخلته، 
»البعد  مبرزا   ، تافياللت«  درعة  بالثقافة بجهة 
الغنية  الفتية  للجهة  األنثروبولوجي  الثقافي 
بتعددها االثني و بتعددها الثقافي«، الفتا إلى 
»أن الجهة   تتسم بالتنوع واحتضان قيم مثلى 

القدم   منذ  جعلها  ما  وهو  أهلها«،  بها  يعتز 
»منطقة للتسامح والقبول باآلخر« بعيدا عن كل 

أنواع التعصب...  
بدون  تنمية  »ال  فإنه  ذاته،  العرض  ووفق 
التاريخي  ماضيها  في  الجهة  ومستقبل  ثقافة، 
ثقافة  الشعبي،  بعدها  في  الثقافة  الحضاري، 
الطقوس ..ألن الجهة تعد من أغنى الجهات التي 

تشهد تنوعا اثنيا بامتياز، وترويج هذا املنتوج 
عربي،  أمازيغي،  املتنوع:  األصيل  الثقافي 
لإلعالمي  موكول  حساني...  افريقي  إسالمي، 
وينقب  يبحث  أن  عليه  يجب  الذي  باألساس 
وينشرها  ويكتبها  الغنية  الجهة  ثقافة  في 
على صفحات الجرائد واملواقع في كل الفترات 
حتى يتعرف عليها أبناؤنا وفلذات أكبادنا قبل 

السائح وغيره...«  
مشاركته  في  عبد هلل  بريمي  االستاذ  وعرج 
باإلعالم  املنوطة  األساسية  »األدوار  على 
الجهوي في نشر ثقافة  حقوق االنسان، ودور 
أن  إلى  مشيرا   التتبع«،   في  االعالم  وسائل 
»االعالم الذي ال يسائل وال يستفز و ال يستقي 
بإعالم«، متسائال عن  الحساسة ليس  القضايا 
عن  تتحدث  التي  اإللكترونية  املواقع  »دور  
حقوق االنسان، وهل تسائل الجمهور واالدارات 
واملجالس الترابية للبحث عن امللفات التي تهم 

مشاكل املواطنني وهل تتلقى شكاويهم.؟«
منابر  بحضور  الندوة،  أشغال  وتميزت 
للجهة،   الخمسة  األقاليم  مثلت  عديدة  إعالمية 
زخم  إعطاء   »في  ممثليها  تدخالت  ساهمت 
إضافي   للنقاش والترافع في أفق تذليل مختلف 
العقبات التي تعترض العمل الصحفي جهويا«. 
مسار  مواكبة  أجل  من  اقتراحات«  قدمت  كما 
تكون  حتى  تقدمها،  معيقات  وفضح  التنمية 

هناك عدالة تنموية تشمل مختلف املناطق«.

يف ندوة جهوية بالرشيدية   الدارالبي�ساء.. �سقوط »كوبل« 
مخت�ص في �سرقة الهواتف

من داخل المحالت التجارية 

مقاطعة  بعمالة  األمنية  للمنطقة  تابعة  أمنية  عناصر  أفلحت 
عنصرين  توقيف  في  املنصرم،  اإلثنني  بالدارالبيضاء،  الشق  عني 

مختصني في سرقة الهواتف من داخل املحالت التجارية.
وحسب مصادر مطلعة » يتعلق األمر بشاب وشابة، بعد مطاردة 
هوليودية من  قبل صاحب  محل  تجاري يتواجد بشارع الخليل 
سرقة  لعملية  تعرض  2022،والذي  16ماي  االثنني  يوم  صباح 
موصوفة«، مضيفة »أن  امرأة شابة ولجت املحل التجاري، وبقي 
شريكها في العملية ينتظرها على منت دراجة نارية على بعد أمتار 
الجيد،  النوع  من  هاتفا  الشابة  وطلبت  املحل،  باب  من  معدودة 
ذلك توالت  لها صاحب املحل، فشرعت في تفحصه، بعد  أحضره 
طلباتها تباعا بهدف إبعاد صاحب املحل حتى يتسنى لها الفرار 
بالهاتف الذي كانت تمسكه بيدها. وقد نجحت في ذلك . حني انتبه 
لها صاحب املحل الذي راودته بعض الشكوك من تصرفاتها ، حيث 
تمكنت من الهرب  في اتجاه الدراجة النارية، التي انطلقت بسرعة 
كبيرة في اتجاه شارع محمد السادس. ورغم إعاقة صاحب  املحل 
لتبدأ عملية  السيارة  له، لحقا بهما عبر  أنه، وبصحبة شقيق  إال 
املطاردة على شكل املشاهد السينمائية، وقد استطاعا مضايقتهما 
شرطة  فيها  بما  األمنية،  العناصر  حلت  أن  إلى  بهما  واإلمساك 
الصقور،  ليتم  إلقاء القبض على »الكوبل« ،وإخبار النيابة العامة 
بالواقعة، التي أمرت بمتابعتهما في حالة اعتقال، والقيام باملتعني 

قانونيا في مثل هذه القضايا ذات البعد اإلجرامي الخطير«.
 محمد تامر

اإقليم بركان.. ارتفاع
منتوج »مزاح« زكزل

يتجاوز  أن  »يرتقب 
)زعرور(  مزاح  إنتاج 
 8 بركان،   بإقليم  زكزل 
املوسم  خالل  طن  آالف 
 -  2021 الفالحي 
بارتفاع  أي   ،2022
بني  ما  تتراوح  بنسبة 
10 و15 في املئة مقارنة 
الفارط«   املوسم  مع 
للمديرية  بالغ  يفيد 

موسم  انطالق  بمناسبة  مشيرا،  الشرق،  بجهة  للفالحة  الجهوية 
»أن أشجار الزعرور بإقليم بركان، تغطي  جني هذه الفاكهة، إلى 
مساحة مهمة تبلغ 600 هكتار، أي ما يمثل أكثر من 80  في املئة 
من مجموع املساحة املخصصة لهذه الزراعة على املستوى الوطني 
على  مللوية،  السقوي  باملدار  توجد  التي  املساحة،  هذه  وتتوزع   .
تتميز  كما  اللوت.  وواو  وتازاغني،  وتقربوصت،  زكزل،  جماعات 
بإنتاج أربعة أصناف من الزعرور؛ وهي طاناكا، ونافيال، واملوسكا، 

واملكركب«.
للتذكير  فإن » مزاح زكزل يتمتع بشهادة البيان الجغرافي منذ 
بعناية  حظيت  التي  املجالية  املنتجات  بني  من  ويصنف   ،2013
املخطط الفالحي الجهوي في إطار برنامج تنمية املنتجات املجالية 

بجهة الشرق في هذا اإلطار.« 
خصصت  بالجهة،  الزعرور  فاكهة  وتثمني  تنمية  أجل  »ومن 
املديرية الجهوية للفالحة ما بني 2015 و2019، غالفا ماليا تجاوز 
مليون درهم بهدف تحسني تقنيات اإلنتاج، وتثمني املنتوج، والرفع 
من تنافسيته. وخالل هذه الفترة، استفاد منتجو هذه الفاكهة من 
وكذا  والتسويق،  والتثمني،  اإلنتاج،  طرق  حول  تكوينات  عدة 
املزاح،  وتبريد  لتلفيف  وحدة  وتجهيز  تقنية،  معدات  توزيع  من 
املخصص  التقني  الدعم  من  منتجا   32 استفادة  إلى  باإلضافة 
للحصول على شهادة البيان الجغرافي املحمي« وفق املصدر ذاته .  

تيدا�ص.. قافلة طبية لفائدة 
�ساكنة المنطقة

الجهوية  الهيئة  نظمت 
جهة  وأطباء  لطبيبات 
القنيطرة،  سال  الرباط 
الجماعة  مع  بتعاون 
بإقليم  بتيداس  الترابية 
السبت  يوم  الخميسات، 
14 ماي 2014، قافلة طبية 
االختصاصات،  متعددة 

لفائدة ساكنة املنطقة.
وحسب املنظمني، »فقد 
القافلة  برنامج  تضمن 
طبية  فحوصات  إجراء  

للكشف املبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم  ، إضافة إلى مراقبة 
ارتفاع ضغط الدم والكشف عن داء السكري لفائدة أزيد من 400 
امرأة. وشكلت املبادرة، أيضا،  مناسبة  للقيام بعملية إعذار لفائدة 

خمسني طفال«.
»هذا وتندرج هذه القافلة الطبية،  في إطار العمليات االجتماعية 
الجهوية  الهيئة  تنظمها  التي  اإلنسانية  واملبادرات  املتواصلة، 
لطبيبات وأطباء جهة الرباط سال القنيطرة لفائدة شرائح مختلفة 
من املواطنات واملواطنني، التي تتوخى االنخراط في الورش الكبير 
الذي دشنته بالدنا من أجل تعميم الحماية االجتماعية للجميع عبر 
تقريب الخدمات الصحية من كافة الفئات االجتماعية، خاصة في  
تخلص  املجال«  هذا  في  الخصاص  تعاني  التي  القروية  املناطق 

الجهة املنظمة.

 من الندوة الجهوية ليوم 13 ماي2022

تداولها مجلس مجموعة اجلماعات بخنيفرة

»الأيام البيئية« و»المنتزه الوطني« و»ال�سياحة الجبلية« 
و»مركز الطمر«.. ملفات تحت مجهر النقا�ص

أحمد بيضي

ماي،  لشهر  العادية  دورته  أشغال  عقب 
صادق مجلس »مجموعة الجماعات - األطلس«، 
بخنيفرة، على تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون 
املبرمة بني املجموعة والفرع املحلي ل »جمعية 
في  باملغرب«،  واألرض  الحياة  علوم  مدرسي 
املستدامة  والتنمية  البيئة  بقضايا  يتعلق  ما 
الطبيعية، واملساهمة في تقوية قدرات  واملوارد 
والتنمية  البيئية  التربية  مجال  في  الفاعلني 
فعاليات  تنظيم  في  االستمرار  مع  املستدامة، 
»األيام البيئية« التي تحتضنها املدينة على مدى 
ملتمس  تقديم  على  صادق  كما  دورات،  ثماني 
من  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  لوزارة 
لتدبير مركز  أجل الحصول على مساهمة مالية 

الطمر والتثمني.
قاعة  احتضنتها  التي  الدورة،  أشغال   
عدة  تقديم  شهدت  اإلقليم،  بعمالة  االجتماعات 
عروض، انطلقت بعرض من إنجاز فرع »جمعية 
رئيس  قدمه  واألرض«،  الحياة  علوم  مدرسي 
الفرع املحلي، والذي شمل شريطا حول »ما يزخر 
به اإلقليم   من مؤهالت طبيعية«، واستعراض 
البيئية«  »األيام  ومضامني  الجمعية،  أنشطة 
ومدى   ،2012 منذ  تنظيمها  على  سهرت  التي 
استعدادها لتنظيم الدورة التاسعة التي اختير 
لها شعار »التدبير املندمج للموارد املائية: رافعة 
تعرفه  باتت  ملا  املستدامة«،  للتنمية  أساسية 
»بالدنا من جفاف يعد األسوأ منذ نحو أربعني 
عاما، ويثير مخاوف من أزمة مياه، بسبب التغير 
إلى  تطمح  إنجاز مشاريع  في  والتأخر  املناخي 
في  تسبب    ما  املائية«،  للموارد  أفضل  تدبير 
االنتقال   من »حالة ندرة املياه الى حالة اإلجهاد 
املائي«، حيث صارت ندرة املياه »تهديدا مباشرا 
واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  للتوازنات 

لبالدنا«.  
استعراض  تم  البيئية«،  »األيام  ب  وارتباطا 
سيتم  والتي  التاسعة،  النسخة  برنامج  محاور 
املائية  »السياسة  على  ندوتها  في  االعتماد، 
التغيرات املناخية ومتطلبات  باملغرب في ضوء 
مع  الزراعي  و«التكيف  املستدامة«،  التنمية 
في  والبحث  باملغرب«،  املناخية  التغييرات 
»مشروع التدبير املندمج للموارد املائية بالوسط 
ندرة  لتدبير  املمكنة  و«الحكامة  الواحي«، 
إلى جانب تشخيص  املائية«،  املوارد  وهشاشة 
كبديل  التقليدية  غير  املائية  »املوارد  موضوع 
من أجل تدبير متكامل للمورد املائية باملغرب«، 
والتشاركية  والالمركزية  املندمجة  و«اإلدارة 
للموارد املائية من خالل املخطط الوطني للماء«   

.
اإلقليمية  املديرية  ممثل  شارك  جهته  ومن 
للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعرض حول 
»املنتزه الوطني إلقليم خنيفرة«، الذي تم إحداثه 
  ، هكتارات   84204 مساحة  على   2008 عام 
و«مؤهالته الطبيعية والسياحية وما تم إعداده 

اإليكولوجية  السياحة  لتطوير  عمل  برنامج  من 
داخله«، مبرزا دواعي إحداث  املنتزه، ومن ذلك 
املنظومات  تدهور  نزيف  إيقاف  في  »املساهمة 
املوارد  تجدد  لضمان  إحيائها  بإعادة  الغابوية 
املائية، املحافظة وتثمني عينة من منظومة شجرة 
مؤهالت  من  يوجد  ما  واستثمار  االطلس،  أرز 
ما  الجبلية، واستغالل  الساكنة  لفائدة  سياحية 
بيولوجية  أهمية  ذات  مواقع  من  عليه  يحتوي 
وإيكولوجية«. كما تم التطرق لخصائص  املنتزه 
والجيولوجية  والجبلية  املناخية  الناحية  »من 
من  به  يزخر  وما  واإليكولوجية«،  والبيولوجية 
الشجر  صنف  مستوى  على  طبيعية  »مؤهالت 
وأنواع  والحيواني،  البيولوجي  والتنوع 
الحشرات املائية )200 صنف(، والطيور )210 
صنفا(   37( والبرمائيات  والزواحف  أصناف( 
أصناف  عدة  بينها  من  صنفا،   40( والثدييات 
مستوطنة كالقرد ماكو والقضاعة وغيرها(، مع 
التذكير بما  يحتوي عليه املنتزه  من » مؤهالت 
مائية وجبال )تبلغ في بعضها نحو 2400 متر( 

وبحيرات )أزيد من 40 بحيرة(.
وفي  ذات السياق، تم التوقف »عند ما تمتاز 
به املنطقة من رأسمال بشري وثقافي، وصناعات 
شفهي  فني  وتراث  تاريخية  ومآثر  تقليدية، 
لتثمني  املمكنة  والسبل  سياحية،  ومسارات 
التعاونيات«،  طريق  عن  الغابوية  املنتوجات 
معطيات سوسيو اقتصادية،   « مع اإلشارة إلى 
إنجازات  من  تسجيله  تم  وما  التدخل،  وبرامج 
لقطاع  التشاركي  التشخيص  في  كمساهمة 
لصالح  تكوينية  دورات  ومن  البيئية،  السياحة 
تهم  وأنشطة  السياحيني،  واملرافقني  املرشدين 
التربية البيئية، فضال عن املساهمة في التهيئة 
متحف  بناء  مع  ازكزا«،  »اكلمام  ل  الترفيهية 
ايكولوجي ومسار سياحي بهذا املوقع املعروف 

وطنيا وعامليا«.
بعرض  للسياحة،    الجهوي  املدير  وشارك 
واإليكولوجية  الجبلية  السياحة  »أهمية  حول 
املؤهالت  يهم  ما  خالله«  من  تناول  باإلقليم«، 
بالجهة  تنميتها  وسبل  السياحية  واملؤشرات 
واإلقليم، وما سجله   من برامج طموحة قد تمكن  
من تثمني املؤهالت الطبيعية والسياحية، ومنها 
والصناعة  السياحة  وزارة  بني  شراكة  اتفاقية 
الشريف  واملكتب  الجهة  ومجلس  التقليدية 
املغربي  الوطني  املكتب  بني  وأخرى  للفوسفاط، 
للسياحة واملجلس الجهوي للسياحة، ثم برنامج 
مشيرا  سويسرا-املغرب«،   املستدامة  السياحة 
السياحية  اإليواء  مؤسسات  »تواضع  ملشكل 
ووكاالت  مرشدين  من  بها«  املرتبطة  واملهن 
أسفار ونقل سياحي. وفي هذا اإلطار، تم التطرق 
الشراكة  اتفاقية  ومنها  البرامج«،  تفاصيل  ل« 
الجوي  والنقل  السياحة  وزارة  بني  املبرمة 
االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 
مالي  بغالف  خنيفرة،  مالل  بني  جهة  ومجلس 
إلقليم  منها  خصص  درهم،  مليون   172 قدره 
ما  اإلنجاز  ومدة  درهم،  مليون   25.5 خنيفرة 
االتفاقية    مشروع  ويضم  و2024،   2020 بني 

ويوان  خنيفرة  بني  يربط  سياحي  ممر  »بناء 
برنامج  إعداد  انتظار  في  اآلن  هو  أجدير،  عبر 
األشغال مع الشركاء، والتشوير السياحي للربط 
بني مختلف املواقع السياحية باإلقليم، واألخير 

مضمن بصفقة في طور إعادة اإلعالن«.
املستدامة  السياحة  برنامج  وبخصوص 
مبلغ  له  خصص  والذي  سويسرا-املغرب، 
عام  إنجازه  ينتهي  أن  على  درهم،  مليون   40
2025، فإنه يتعلق« بإحداث 10 مآوي سياحية، 
لتحسني نوعية اإلقامة وجلب الزوار، مع إنشاء 
وتفعيل منصة مستدامة لتنسيق السياحة ودعم 
نفس  تطرق  كما   . املحلي«  النسيج  ومواكبة 
املكتب  بني  املبرمة  االتفاقية  ملضمون  املتدخل 
الجهوي  واملجلس  للسياحة  املغربي  الوطني 
للسياحة، »بغالف مالي قدره 1,7 مليون درهم، 
العربية  باللغات  انترنت  موقع  إنشاء  ويشمل 
واإلسبانية، وبث صور  واإلنجليزية  والفرنسية 
ومقاطع فيديو ترويجية ودليل سياحي إقليمي، 
مواقع  عبر  للترويج  اآلليات  من  يمكن  ما  مع   

التواصل االجتماعي«.
التهيئة  توجيه  بمخطط  يتعلق  ما  وفي 
هذا  برنامج  املتدخل  استعرض  العمرانية،  
»إنشاء قرية سياحية بيئية،  املخطط، ومن ذلك 
املياه  حول  مستدامة  سياحية  مشاريع  تطوير 
فنادق  إنشاء  الرياضة،  البيولوجي،  والتنوع 

السياحي،  العرض  لتحسني  ومنتجعات  ومأوي 
ترفيهي،  ومنتزه  طبيعية  جذب  منطقة  خلق 
إحداث مراكز للصيادين وتنمية مزارع السياحة 
أخرى  اتفاقيات  »موضوع  إلى  الفتا  الفالحية،« 
يساهم  درهم،  مليون   12 مبلغ  لها  خصص 
للمبادرة  اإلقليمية  واللجنة  الجهة  مجلس  فيها 
الوطنية للتنمية البشرية، وتهم تأهيل املوقعني 
بحيرة  ومحيط  الربيع«  أم  »لعيون  السياحيني 
أكلمام أزكزا عبر إحداث أكشاك وخيام أمازيغية 

وغيرها«.
إلى  اإلشارة  تمت  العرض،  اختتام  وقبل 
الربيع،  أم  مركز  تأهيل  أشغال  يهم  »برنامج 
بغالف مالي قدره 14120.854,20 درهما، ويهم 
بناء ثالثة مواقف للسيارات، مقابل تحويل موقف 
وتأهيل  عمومية،  ساحة  إلى  الحالي  السيارات 
تأهيل  صحية،  مرافق  بناء  تكلمامت،  بحيرة 
الحضري  واالثاث  والحدائق  الولوج   ممرات 
واالنارة العمومية«، إلى جانب »برنامج أشغال 
تأهيل بحيرة أكلمام أزكزا، الشطر األول، بتكلفة 
ويشمل  درهما،   17871.412,80 قدرها  مالية 
إعادة  صحية،  مرافق  و  سيارات  موقف  بناء 
تأهيل املبنى القائم وإنشاء شرفة، تأهيل ممرات 
الولوج وبناء حائط االسناد و االنارة العمومية 

وغيرها.«

الشابة املتورطة في السرقة
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اململكة املغربية
عمـالة إقليم الجـديــدة
دائرة سيدي إسماعيل 
قيادة  أوالد حمــــدان
جمــاعة الشعــــيبات

إعالن عن طلــــب عــروض 
مفــتوح

رقم: 2022/01/الشعيبات
يونيو   14 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة  الساعة  2022 على 
مكتب  في  سيتم  صباحا 
السيد رئي املجلس الجماعي 
فتح  الشعيبات  لجماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
املسالك  أشغال صيانة  ألجل 

الرابط بني:
- ط.ج316 وط.إ3441 مرورا 

بدوار الزكارة؛
الغزاونة  ودوار  ط.ج316   -

بجماعة الشعيبات.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقني  باملكتب  العروض 
كذلك  ويمكن  للجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  تحميله 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في 
مبلغ: خمسة عشر ألف درهم 

)15.000,00درهم(.
محددة  األشغال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وستة  خمسمائة  مبلغ:  في 
درهم  وسبعمائة  آالف 
يجب  )506.700,00درهم(. 
محتوى  من  كل  يكون  أن 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املادتني 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:   
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
رئيس  السيد  بمكتب  وصل، 
الجماعة القروية الشعيبات.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
إما إرسالها الكترونيا عبر   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
من  و13   6 املادة  في  عليها 

نظام االستشارة.   
ع.س.ن/1709/ا.د

*************
اململكــة املغربيــة
وزارة الـداخـلـيــة

عمالــة إقلـيـم الصويــرة
دائرة آيت داود
قيادة بيزضاض
جماعة الزاويت

إعــــالن عن طلب عـروض 
مفتـوح

  BCEZ/02/2022 :رقــم
في يوم  10يونيو 2022 على 
الساعة الثانية والنصف بعد 
جماعة  بمقر  الزوال،سيتم 
الزاويت فتح األظرفة املتعلقة 
ألجل  األثمان  عروض  بطلب 
بناء  معبر بدوار إتروكاي   :

أكني.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  مكتب  من  العروض 
إقليم  الزاويت   جماعة 

الصويرة
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
املؤقتة  الضمانة  حددت   *
درهم   آالف   ثالثة   مبلغ  في 

)3.000,00درهم(.  
األعمال  كلفة  تقدير   *
صاحـب  طرف  من  املعد 
مبــلغ:  في  محدد  املشروع 
)مائة  129.333.00درهـــم 
ثالث  ألف  وعشرون  وتسعة 
مائة وثالثة وثالثون درهم(. 
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني   ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و29   27
في  الصادر   349-12-2
  1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني: 
بمكتب  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الضبط  مقابل وصل بجماعة 

الزاويت 
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
العنوان  إلى  باالستالم 

املذكور.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
البريد اإللكتروني عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

  gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   *
طلبات  فتح  لجنة  لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  العروض 

وقبل فتح األظرفة 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 04 من نظام االستشارة
ع.س.ن/1710/ا.د

*************
اململكــة املغربيــة
وزارة الـداخـلـيــة

عمالــة إقلـيـم الصويــرة
دائرة آيت داود
قيادة بيزضاض
جماعة الزاويت

إعــــالن عن طلب عـروض 
مفتـوح

  BCEZ /01/2022 :رقــم
في يوم 10 يونيو 2022 على 
الساعة الثانية والنصف بعد 
جماعة  بمقر  سيتم  الزوال، 
الزاويت فتح األظرفة املتعلقة 
األثمان ألجل:  عروض  بطلب 
بمنظومة  آبار  أربعة  تجهيز 
بدواوير:  الشمسية  الطاقة 
ابراهيم،  تدوارت،أيت 

تخفيست وأيت بنعامر
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  مكتب  من  العروض 
إقليم  الزاويت   جماعة 

الصويرة. 

الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
  gov.ma

املؤقتة  الضمانة  حددت   *
درهم   آالف  ستة  مبلغ  في 

)6.000,00درهم(.  
األعمال  كلفة  تقدير   *
صاحـب  طرف  من  املعد 
مبــلغ:  في  محدد  املشروع 
هـم  ر د  5 0 4 . 0 0 0 , 0 0
آالف  وأربعة  )خمسمائة 

درهم.( 
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني   ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و29   27
في  الصادر   349-12-2
  1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

أظرفتهم بمكتب  إيداع  إما   *
الضبط  مقابل وصل بجماعة 

الزاويت 
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
العنوان  إلى  باالستالم 

املذكور.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
البريد اإللكتروني عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   *
طلبات  فتح  لجنة  لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  العروض 

وقبل فتح األظرفة 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 04 من نظام االستشارة
ع.س.ن/1711/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية ببركان

مركز القاضي املقيم بأحفير
إعالن عن بيع عقار محفظ 

باملزاد العلني
ملف تنفيذي عقاري عدد: 

 2020/33
لفائدة: فاطمة بنت عبد 

القادر عنوانها زنقة موسى 
بن نصير رقم 31 أحفير

ينوب عنها األستاذ مزغاب 
اليماني محام بهيئة وجدة
ضد: محمد بن أحمد ومن 
معه عنوانهم دوار عيشون 

اغبال
ليكن في علم العموم أنه يوم 
على   2022/07/20 األربعاء 
صباحا  العاشرة  الساعة 
بمركز  البيوعات  بقاعة 
بأحفير،  املقيم  القاضي 
العلني  باملزاد  البيع  سيقع 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
املسمى  امللك  املحفظ  للعقار 
ذو الرسم  »أحفير اعتمان6« 
 O/14340 عدد  العقاري 
تغجيرت  بأحفير  والكائن 
78 سنتيار،  آر   79 مساحته 
وهو عبارة عن قطعة أرضية 
عن  خارجة  بورية  فالحية 

الخاضع لعملية الضم  املدار 
خصبة  بتربة  العقار  ويمتاز 
األحمر  النوع  من  جيدة 
أنواع  لجميع  الصالح 
الفالحات، واملساحة جميعها 
خالية من البنايات واألغراس 
وللعقار واجهة واحدة طولها 
طريق  على  90 متر مفتوحة 
اتساعها  عمومية  فالحية 
القطعة  وسط  في  أمتار   10
بعض  توجد  املذكورة 

شجيرات أشواك السدرة.
االفتتاحي  الثمن  وتم تحديد 
باملزاد  البيع  النطالق 
في  أعاله  للعقار  العلني 
500.000,00درهم  مبلغ 

)خمسمائة ألف درهم(. 
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
تقديم  أو  التحمالت  أو 
االتصال  يجب  عروض، 
بمركز  الضبط  بكتابة 
بأحفير  املقيم  القاضي 
حيث  املدني-  التنفيذ  -مكتب 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة الجمهور.
ع.س.ن/1715/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة
تبليغ حكم بواسطة القيم 

عن طريق اإلشهار 
تطبيقا ملقتضيات الفصل 

441 من ق.م.م
ملف القيم: 25/22

ملف التبليغ: 484/22
ملف مدني استئنافي: 

500/19
األستاذ  طلب  على  بناءا 
املحامي  حفو  سليمان 
إلى  الرامي  وجدة  بهيئة 
التبليغ بواسطة القيم للقرار 
بتاريخ  الصادر   142 عدد 
امللف  في   2020/02/20
للجهة   500/19 عدد  املدني 
النزاع  في  عليها  املحكوم 
العيد  السيد  بني:  القائم 
السيد  مواجهة:  في  حساني 
عنوانه  آخر  ميزوني  روول 
دومال  ديك  زنقة  له:  معروف 
سابقا الكراج املركزي وجدة. 
الصادر  لألمر  تنفيذا  وذلك 
عن رئيس املحكمة االبتدائية 
 2236 رقم  تحت  بوجدة 

وبتاريخ 2021/11/29.

يبلغ القيم القضائي باملحكمة 
للمدعى  بوجدة،  االبتدائية 
عليه أعاله، طبقا لنص املادة 
املسطرة  قانون  من   441
املدنية الحكم اآلتي منطوقه:

وهي  االستئناف  محكمة  إن 
حضوريا  علنيا  تقضي 
النقض  بعد  انتهائيا 

واإلحالة: 
في الشكل: قبول االستئناف

الحكم  بإلغاء  املوضوع:  في 
املستأنف وتصديا التشطيب 
املسجل  الكراء  عقد  على 
1932/04/04 سجل  بتاريخ 
روول  لفائدة   461 عدد   11
العقاري  الرسم  من  ميزوني 
املستأنف  وتحميل   178/0

عليه الصائر.
يشعر القيم القضائي الجهة 
أجل  أن  أعاله  لها  املبلغ 
مدة  نهاية  من  يبتدئ  الطعن 
بسبورة  والتعليق  اإلشهار 
)ثالثون  باملحكمة  اإلعالنات 
يوما(، وأنه بعد مضي األجل 
الطعن  لتقديم  القانوني 
وقابال  نهائيا  الحكم  يصبح 
املادة  لنص  طبقا  للتنفيذ 
املسطرة  قانون  من   441

املدنية. 
ع.س.ن/1719/ا.د

ع.س.ن /1714/إد

ع.س.ن /1718/إدع.س.ن /1717/إد

ع.س.ن /1713/إد

02/BCEZ/2022

01/BCEZ/2022

جيهان بوغرين تطلق »راحة البال«الفنانة المغربية الهولندية »العروسي« تطرح أغنية جديدة 

 « البال  راحة   « عنوان  تحت  المغربّية  باللهجة  أغنية جديدة  بوغرين،  المغربية جيهان  الفنانة  أطلقت 
.»Universal Music MENA« بالتعاون مع شركة

  األغنية ذات  نمط موسيقى الـIndie Moroccan Pop، و هي من كلمات و ألحان جيهان بوغرين، أّما 
.  Ayoube Toute الميكس و الماسترينغ فلـ

تتناول جيهان بوغرين في هذه األغنية موضوع االضطراب النفسّي الذي أصبح شائعًا جدًا في مجتمعاتنا 
و الذي ُيعاني منه الكثيرون بصمت، و ُتوّجه دعوة من خالل كلمات األغنية للتحّلي دائمًا باألمل و التفاؤل 

بالخير و الصبر ألّنها مفاتيح إيجابّية ُتساعدنا على تجاوز كّل المشاكل و العقبات في حياتنا.
ُيذكر أّن أغنية » راحة البال » ُصّورت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة الُمخرج Julien Fouré ، الذي 

سبق و تعاونت معه جيهان في أكثر من عمل، و ذلك في المغرب و تحديدًا في العاصمة الرباط.

  .”Cinnamon“ طرحت الفنانة المغربية الهولندية، هند العروسي، الجمعة الماضية، أغنية جديدة،تحت عنوان
وكشفت العروسي خالل ندوة صحفية، بأحد فنادق البيضاء أن أغنيتها الجديدة، التي قررت إطالقها من المغرب، 
من كلماتها وألحانها، وأنها قررت تصويرها في بلدها األم تحت إدراة المخرج عادل سرحان، فيما قامت بتصميم 

.Irena Tannous الرقصات
مدينة  تنحدر من  إذ  المغربية،  يدور عن جذورها  األغنية  أن محور  اإلمارات  بدولة  المقيمة  الفنانة  واضافت 
إياها،  إتقانها  حال  المغربية  باللهجة  بالغناء  رغبتها  على  مؤكدة  موسيقي،  جو  في  ترعرعت  وكيف  طنجة، 
عمور. وحاتم  لمجرد  وسعد  ــدوان  ري رأسهم  على  المغاربة  النجوم  مع  ديو  غنائية  أعمال  تقديم  تمنت   كما 

يذكر أن هند العروسي ولدت في هولندا، وهي من أب مغربي وأم هولندية، وعاشت فترة في الواليات المتحدة 
األمريكية لتطوير مسيرتها الفنية، لكنها في األخير اختارت االستقرار بدبي من أجل االقتراب من جذورها العربية.
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 عبد اللطيف الكامل

اختتمت فعاليات الدورة 14 لمهرجان سوس 
الدولي للفيلم القصير بأيت ملول ليلة السبت 
14 ماي 2022، بتوزيع الجوائز على األفالم 
ندية  عرفت  التي  المسابقة  هذه  في  الفائزة 
دول  عدة  من  مشاركا  فيلما   18 بين  كبيرة 

عربية وأجنبية.
و هكذا تم تتويج فيلم » البطاطا » لمحمد 
البدري من مصر بجائزة سوس ألفضل فيلم 
روائي قصير، فيما نال جائزة سوس الدولية 
ألفضل إخراج سينمائي فيلم » الخيط » لشرف 
علي من المغرب، و عادت جائزة سوس الدولية 
لمخرجه  رماد »  ألحسن سيناريو إلى فيلم » 

مصطفى فرماتي من المغرب.
و لم يفت لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير 
للمهرجان المكونة من المخرج السينمائي و 
األكاديمي المغربي، عز العرب العلوي، رئيسا، 
الفنان  الفنانة  أمينة  أشاوي، و  و عضوية 
العراقي فائق العبودي، أن نوهت بالفيلمين » 
عنها » لرباب مرهج من سوريا و فيلم » نصف 

روح » مروان الطرابلسي من تونس.
الفيلم  صنف  في  المهرجان  جوائز  بينما 
الوثائقي القصير التي اختارتها لجنة تحكيم 
مكونة من » السيناريست » و الكاتبة السورية، 
بنى ياسين رئيسة، و عضوية كل من الكاتب 
محمد زيطان من المغرب، و المخرج و الناقد 
السينمائي نجيب األسد، فقد عادت لفيلم » روح 
لهادي ماهود من استراليا الفائز  السماوة » 
وثائقي  فيلم  ألحسن  الدولية  سوس  بجائزة 
قصير، بينما جائزة سوس الدولية فاز بها  فيلم 
» الحلم يقترب » ألحمد عبد العليم قاسم من 

مصر عن أفضل إخراج سينمائي.
وعادت جائزة سوس الدولية ألحسن تصوير 
سينمائي إلى لفيلم » المتحف » لجمال باشا من 
الجزائر، و في ذات الوقت نوهت لجنة التحكيم 
بالفيلمين األول فيلم » قرارات حمقاء »لـ إصابة 

 « البارديات   « غازي من كندا و الثاني فيلم 
قصة أنثى المحرك لعادل اقليعي من المغرب.
و بالموازاة مع توزيع الجوائز على األفالم 
الفائزة عرف حفل االختتام تكريم كل من الفنان 
المهني  التقني  و  أحجام،  ياسين  والممثل 
الحاج  المغربي  السينمائي  بالمركز  العامل 

أحد  أضرضور  الحسين  و  التركي،  إدريــس 
أبرز المؤسسين و الداعمين لتجربة مهرجان 
سوس الدولي للفيلم القصير بأيت ملول منذ 

دوراته األولى.
طيلة  امتدت  التي  الدورة  فهذه  للتذكير  و 
خمسة أيام قد عرفت مشاركة 18 دولة  توزعت 

و  القصير،  الروائي  الفيلم  بين  ما  أفالمها 
الفيلم الوثائقي القصير، كما ارتبطت بمحور« 
و صفه مجاال  السينما والفضاء العمومي » 
للتفكير في راهنية الفضاء العموم ي و طرائق 

تشكله في األعمال السينمائية.

ملول  ب�أيت  الق�صير  للفيلم  الدولي  �صو�س  لمهرج�ن   14 الدورة  فع�لي�ت  اختت�م 
والوث�ئقي  الروائي  ال�صنف  في  الف�ئزة  الأفالم  على  الجوائز  بتوزيع 

n »االتحاد االشتراكي«
مكناس  مهرجان  الحر  الــعــرض  جمعية  تنظم 
للدراما التلفزية في دورته ال 11 من 27 الى 31 ماي 
الملك  السامية لجاللة  الرعاية  الجاري، وذلك تحت 
محمد السادس، وبشراكة مع وزارة الشباب و الثقافة 
والتواصل، و مجلس جهة فاس ـ مكناس، و جماعة 
مكناس، و بالتعاون مع الشركة الوطنية لإلذاعة و 
التلفزة المغربية و القناة الثانية، مهرجان مكناس 
 31 الى   27 من   11 ال  دورتــه  في  التلفزية  للدراما 

ماي الجاري.  
و تقام الدورة، بعد توقف اضطراري سنة 2020 
ــدورة  ال تنظيم  تــم   وقــد  كــورونــا،  جائحة  بسبب 
2021 بصيغة شبه حضورية، حيث  العاشرة سنة 
تم تكريم الفنانين مليكة العمري و محمد الجم، ليعود 
المهرجان هذه السنة في حلة جديدة، تعطي مساحة 
اكبر للمشاركات الوطنية، من كل القنوات المنتجة 
لإلعمال الدرامية، تماشيا مع استراتيجيتها و أهدافها 

الرامية إلى تحديث وتطوير العمل الدرامي التلفزي، و 
إذكاء روح التنافسية يين اإلبداعات الدرامية الوطنية 

و الدولية
و سيتم بالمناسبة، التي ستقام بالمركز الثقافي 
نقل  بمكناس،  الفرنسي  المعهد  و  المنوني  محمد 
صفحة  عبر  االختتام  و  االفتتاح  حفلي  مراسيم 
 festival meknes de.الفيسبوك على  المهرجان 

la fiction tv
دأب  التي  االعتراف  ثقافة  ترسيخ  إطــار  في  و  
عليها المهرجان، ستتميز الدورة، بتكريم شخصيتين 
فنيتين مرموقتين على الصعيد الوطني، و هما الفنانة 
المقتدرة فتيحة واتيلي، و الفنان الكوميدي الكبير 
عبد اهلل فركوس، احتفاء بما يجسدانه من قيم، و 
ما يمثالنه على الساحة المغربية و العربية في حقل 
غاليا  اعتزازا  و  السينما،  و  التلفزيون  و  المسرح 
بفضل وفائهما للمهنة و للفن باعتباره انتماء لقيم 

أصيلة و ترجمة الختيارات جمالية راقية.

كما سيكتسي هذا الحدث الفني، اطاللة جديدة سواء 
التواصل  الجماهيري عبر وسائل  اإلقبال  من حيث 
االجتماعي، أو من حيث تنوع األعمال الفنية الدرامية 
المشاركة، حيث ستعرف الدورة مشاركة 9 أفالم و7  
مسلسالت من انتاج القنوات الوطنية األولى، الثانية، 
االمازيغية و الحسانية، و كلها أعمال درامية جديدة 

تعالج مختلف القضايا االجتماعية الراهنة.
مملكة  ستحضر  المنظمة  للجهة  بــالغ  وحسب 
البحرين كضيف شرف، باإلضافة إلى اختيار المخرج 
السينمائي و التلفزيوني محمد عبد الرحمان التازي 
لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة تشارك فيها 9 أفالم، و 
لرئاسة لجنة  الناقد األدبي محمد برادة  الروائي و 

تحكيم مسابقة تشارك فيها 7 مسلسالت. 
يذكر بأن هذه األفالم و المسلسالت، التي سيعلن 
قريبا عن عناوينها، هي من اإلنتاجات الجديدة لقنواتنا 
التلفزيونية األولى و الثانية و الثامنة ) تمازيغت ( 

و قناة العيون. 

 المخرج محمد عبد الرحم�ن الت�زي والروائي و الن�قد الأدبي محمد برادة 
يراأ�ص�ن لجنتي تحكيم الدورة 11 لمهرج�ن مكن��س للدرام� التلفزية  

 أحمد سيجلماسي

األعمال  من  مجموعة  في  القيمة  والمتفاوتة  المتنوعة  أدوارهــا  بعد 
السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، شاهدت مؤخرا الممثلة سناء بحاج 
»ميثاق«  بعنوان  دقيقة  مدته حوالي عشرين  فيلم سينمائي قصير  في 
)2022( من تأليف وإخراج الشاب الحسين حنين. وما أثارني في فيلمها 
الجديد هذا تلقائية وقوة تشخيصها لدور خديجة، وهي امرأة تعتز بنفسها 
وتحب زوجها وابنتهما اليافعة، إال أن انتماء هذا الزوج لجماعة دينية 

متشددة أصبحت له انعكاسات سلبية على حياتهما.
تألق  بل  مقنعا،  الفيلم، وحده  بطلة  الزوجة،  لدور  أداء سناء  يكن  لم 
الممثل سعيد ضريف  أيضا في تشخيصه لدور الزوج عسو الممزق بين 

أراد فيه هذا  الذي  الوقت  الدينية. ففي  حبه لزوجته والتزامه بقناعاته 
الزوج المتشدد، الذي يعاني من داء السكري، أن يجد حال يرضيه لتعود 
إليه زوجته بعد تطليقها للمرة الثالثة، ارتكب جرما وجعل زوجته تثور 

في وجهه من جراء تصرفاته غير الالئقة التي مست بكرامتها.
لقد نجح مخرج هذا الفيلم السينمائي المغربي، الناطق باألمازيغية،  بشكل 
جد مقبول، في إدارته للممثلين والممثالت وعلى رأسهم سعيد ضريف 
وسناء بحاج. كما نجح من خالل اللقطات المقربة في ترجمة ما يعتمل 
في دواخل الزوج عسو والزوجة خديجة، بحيث كان التركيز على تعبيرات 
قسمات وجهيهما، وبالخصوص على عيني خديجة، كافيا لنقل أحاسيسهما 

الداخلية دونما كالم إلى المتلقي.
تجدر اإلشارة إلى أن فيلم »ميثاق« تم اختياره للمشاركة في مجموعة 
من المهرجانات السينمائية الوطنية واألجنبية  من بينها  مهرجان الريف 
الدولي للفيلم األمازيغي بتطوان في نسخته الرابعة من 22 إلى 25 يونيو 

.2022

�صن�ء بح�ج في دور �صينم�ئي 
جديد 

تحتضن مدينة طنجة يومي 10 و 11 يونيو 2022  النسخة  الثانية لعرض األزياء »أوطونتيك 
فاشن شو« تحت شعار ‘’نحو مستقبل أفضل’’.

وكما دأب على ذلك »أوطونتيك فاشن شو »في نسخته السابقة، ستكون عروس الشمال شاهدة 
 10 لتصاميم  والجمال   اإلبهار  من  لحظات  تتخلله  متنوع  فني  وبالتو  عالمي  أزياء  على عرض 
مصممين واعدين مع عارضات أزياء محترفات، تحت اإلدارة الفنية للمصمم العالمي عبد الحنين 
راوح، وسيحي الحفل النجم المغربي زهير بهاوي والنجم نعمان بلعياشي وستقدمه اإلعالمية 
اإلماراتية مهيرة عبد العزيز، وستعرف هذه النسخة حضور ثلة من ضيوف الشرف في مقدمتهم 
عارضة األزياء ليلى الحديوي و فرح فرابيان ومونية الصنهاجي، شريفة اللهله، باإلضافة لحضور 

ماركات وعالمات تجارية عالمية.

الحدث الثقافي األهم واألبرز بعروسة الشمال، ويشكل فرصة   « شو  فاشن  يعتبر »أوطونتيك 
للتبادل الثقافي وتقاسم الخبرات، وتعريف بمهارة المصممين المغاربة والثقافة المغربية، من خالل 
استقطابه ألبرز النجوم ،إضافة إلى الترويج لمدينة البوغاز كوجهة سياحية وإنعاش مجموعة من 

القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا.
فضال على الجانب الفني يسعى منظمو هذا الحدث الضخم إلى دعم حملة جمعية قرى األطفال 

بالمغرب SOS Village التي تعتبر طوق نجاة لألطفال المتخلى عنهم.

زهير به�وي ونعم�ن بلعي��صي نجوم
»اأوطونتيك ف��صن �صو«
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إغالق  على  عامني  من  أكثر  بعد 
معبر باب سبتة، جرى أمس الثالثاء 
الحدود  17 ماي الجاري، إعادة فتح 
الوهمية الفاصلة بني املغرب والتراب 
السبتي املحتل، حيث شرع مستعملو 
هذا املعبر  في الدخول والخروج من 

وإلى الثغر املحتل.
املغربية  السلطات  عملت  وقد 
باملدينة  اإلسبانية  ونظيرتها 
في  املعبر  أبواب  فتح  على  املحتلة، 
ليال  عشرة  الحادية  الساعة  حدود 
عشرة  الثانية   ( املغربي  بالتوقيت 
لتعلن   ) االسباني  بالتوقيت  ليال 
لهذا  الروح  عودة  عن  رسمي  بشكل 
لعشرات  والسماح  الوهمي،  املعبر 
الراجلني  من  واملئات  السيارات 
الستعماله، بعدما تم إغالقه يوم 13 
مارس 2020، ليظل مغلقا طيلة هذه 
املدة، وتظل معه آمال مستعملي هذا 
املعبر معلقة إلى غاية أمس الثالثاء.

عودة الروح 

لباب سبتة

حج العديد من املغاربة السبتيني، 
معبر  إلى  االثنني،  يوم  زوال  منذ 
حدث  معاينة  أجل  من  »طارخال«، 
الجانب  بني  البرية  الحدود  فتح 
املعبر  شد  كما  والسبتي،  املغربي 
العاملية  القنوات  من  العديد  أنظار 
ووسائل اإلعالم املغربية واإلسبانية، 
في  الهام  الحدث  لهذا  وثقت  التي 

تاريخ العالقات املغربية اإلسبانية.

بني  لالتفاق  وتنفيذا  وهكذا 
بالعبور  سمح  وإسبانيا  املغرب 
بدول  القاطنني  للمواطنني  فقط 
االتحاد األوروبي، حاملي الجنسيات 
بهذه  اإلقامة  بطائق  أو  األوروبية 
تأشيرات  لحاملي  وكذا  الدول، 
والتي  أولى،  كمرحلة  »شينغن«، 
أن  على  الجاري،  ماي   31 إلى  تمتد 
الحدود  الثانية عمال  املرحلة  تشمل 
املعترف بهم قانونيا لدخول املدينتني 

من خالل نفس املعابر.
كما أن السلطات املغربية وخاصة 
صارم  بشكل  تطبق  الصحية،  منها 
الصحي  والبروتوكول  الشروط 
حيث  الوطني،  التراب  إلى  للولوج 
الذي  التلقيح،  جواز  إما  تشترط 
إلى  بالدخول  الراغب  أن  يثبت 
برا استكمل جرعات  املغربي  التراب 
السلبية  أو النتيجة  الثالث،  التلقيح 

.PCR الختبار

أكثر من ألف شخص 
و305 سيارات 
استعملوا المعبر في 
ظرف 12 ساعة

وقد تمكن، في أقل من 12 ساعة، 
أكثر من ألف شخص و 305 سيارات 
من الدخول والخروج من مدينة سبتة 
املحتلة عبر باب سبتة، مباشرة بعدة 
الوهمي  الحدودي  املعبر  فتح  إعادة 

صبيحة يوم الثالثاء.

حكومة  ملندوبية  بالغ  وبحسب 
 827 فإن  املحتلة،  سبتة  مدينة 
من  تمكنوا  سيارة   171 و  شخصا 
الدخول إلى مدينة سبتة املحتلة عبر 
املدينة  من  خرج  فيما  املعبر،  ذات 
الحدودية  النقطة  ذات  عبر  السليبة 
الوهمية 318 شخصا و134 سيارة.

عددا  فإن  ذاته،  البالغ  وبحسب 
ينتظرون  األشخاص  من  كبيرا 
املغربي،  التراب  إلى  للدخول  دورهم 
في أجواء احتفالية وبمشاعر الفرحة 
الثغر  لسكان  املهم  املنفذ  هذا  بفتح 

املحتل.
السلطات  أن  إلى  البالغ  وأشار 
أي  دخول  ستمنع  اإلسبانية  األمنية 
من  واملشتريات  املقتنيات  من  نوع 

املغرب، وسيتم حجزها.

رسالة بيدرو سانشيز 
إلى جاللة الملك 
مهدت الطريق نحو 
فتح معبر باب سبتة

شهر  من  أكثر  ومنذ  وهكذا، 
وإسبانيا  املغرب  بني  واملفاوضات 
جارية بهدف تدبير عملية فتح املعبر، 
جاللة  استقبال  بعد  مباشرة  وذلك 
امللك محمد السادس لرئيس الحكومة 
بالرباط  سانشيز  بيدرو  اإلسبانية 
عبر  حيث  املنصرم،  الشهر  مطلع 
املغرب عن انزياحه للعامل اإلنساني 
خاصة  العملية،  لهذه  تدبيره  في 
السبتية  العائالت  من  العديد  وأن 

واجتماعية  عائلية  ارتباطات  لها 
سبتة  باب  معبر  ويعد  باملنطقة، 
املنفذ الوحيد لتواصلها مع محيطها 
العائلي، وهو ما يفسر النزوح الكبير 
من  لعدد  الثالثاء،  أمس  عرفه،  الذي 
املغاربة السبتيني من أجل التأكد من 

عملية فتح املعبر.
الذي  املشترك  البيان  مهد  وقد 
لرئيس  التاريخية  الزيارة  أعقب 
للمغرب،  اإلسبانية  الحكومة 
الطريق  امللك،  جاللة  مع  ومحادثاته 
الدفء  وعودة  البرية،  املعابر  لفتح 
اإلسبانية،  املغربية  العالقات  إلى 
من  املوجهة  بعد الرسالة  خاصة 

بيدرو  اإلسبانية  الحكومة  رئيس 
محمد  امللك  جاللة  إلى  سانتشيز 
 ،2022 مارس   14 يوم  السادس 
جاللته  بني  الهاتفية  واملحادثة 
ورئيس الحكومة اإلسبانية، يوم 31 
جديدة  صفحة  فتحت  التي  مارس، 
املغربية  اململكة  بني  العالقات  في 
كتلة  وأذابت  اإلسبانية،  واململكة 
العالقات  على   طغت  التي  الجليد 
خاصة  البلدين،  بني  الديبلوماسية 
بعد استقبال إسبانيا لزعيم الجبهة 

الوهمية »البوليزاريو«.

المغرب يقطع 
مع عودة التهريب 
المعيشي ومنطقة 
األنشطة االقتصادية 
بالفنيدق البديل 
الواقعي

هذه  إلى  الحياة  عودة  ورغم 
يعني  ال  ذلك  أن  إال  الوهمية  املعابر 
عليه  كان  ما  إلى  سيعود  الحال  أن 
في  املغرب  حسم  بعدما  سابقا، 
مصير هذين املعبرين، خاصة القطع 
التي  املعيشي،  التهريب  ظاهرة  مع 
وإنسانيا  اجتماعيا  عبئا  شكلت 
إذا  خاصة  املغرب،  على  واقتصاديا 
املغربية  الجمارك  عائدات  أن  علمنا 
بأكثر  زادت  اإلحصائيات  آخر  وفق 
من 4 ماليير درهم، منذ إغالق معبري 

الذل باب سبتة وبني نصار
إغالق  ومنذ  املغرب،  عمل  وقد 

إلنهاء  وتوجهه  سبتة  باب  معبر 
مشكل التهريب املعيشي، على إيجاد 
ماء  تحفظ  واقعية  اقتصادية  بدائل 
مذالت  من  املواطنني  وتحمي  الوجه 
تشكل  كانت  والتي  اليومية،  املعبر 
وصمة عار في جبني املغرب ومأساة 
خلق  خالل  من  ألبنائه،  حقيقية 
بمدينة  مندمجة  اقتصادية  منطقة 
منطقة  افتتاح  جرى  حيث  الفنيدق، 
مع  باملحاذاة  االقتصادية  األنشطة 
فبراير   12 يوم  سبتة،  باب  معبر 
2022، ويندرج هذا املشروع في إطار 
البرنامج املندمج للتنمية االقتصادية 
وعمالة  تطوان  إلقليم  واالجتماعية 

املضيق – الفنيدق.
سابق  وقت  في  جرى  كما 
درهم  مليون   66 حوالي  تخصيص 
املنطقة  هذه  إلنجاز  أول  كشطر 
إنجاز  يتم  أن  على  االقتصادية، 
التكلفة  وتبلغ  الحقا،  الثاني  الشطر 
ما  املشروع  لهذا  اإلجمالية  املالية 
تشمل  درهم  مليون   200 مجموعه 
سيتم  واألشغال،  الدراسة  نفقات 
تمويلها على مدى ثالث سنوات من 
2020 إلى غاية 2022 من لدن أربعة 
وزارة  تتقدمهم  مساهمني  شركاء 
درهم،  مليون   70 بحوالي  الداخلية 
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد 
درهم،  مليون   40 واألخضر  الرقمي 
 80 الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة 
مليون درهم عالوة على وكالة تنمية 

أقاليم الشمال 10 ماليني درهم.
الفضاء  هذا  إنجاز   وسيتم 
إجمالية  مساحة  على  االقتصادي 

ستساهم  التي  هكتارات،   10 تفوق 
في خلق 1000 منصب شغل مباشر 

و 2000 منصب شغل غير مباشر 
إلى  باإلضافة  اللوجيستيك،  في 
مناصب الشغل املحدثة في األسواق 
األمر  ويتعلق  املنطقة،  من  القريبة 

بأسواق املضيق الفنيدق وتطوان.
وإنعاش  تنمية  وكالة  عملت  كما 
أقاليم الشمال منذ فترة على تجاوز 
التأخر الكبير في إقامة هذا املشروع 
حيز  إلى  إخراجه  في  والتسريع 

الوجود في أقرب وقت ممكن.
جمعيات  من  العديد  وكانت 
والتنسيقيات  املدني  املجتمع 
واملضيق  الفنيدق  بمدن  الحقوقية 
وتطوان قد دقت ناقوس الخطر طيلة 
التداعيات  جراء  املاضية  األشهر 
دون  سبتة  باب  معبر  إلغالق  املقلقة 
الناجعة  االقتصادية  البدائل  إيجاد 
للساكنة، خصوصا مع تفشي جائحة 
والتي  املستجد  كورونا  فيروس 
الوضعية  على  كبير  بشكل  أثرت 
للساكنة  واالجتماعية  االقتصادية 
اقتصادي  ركود  بحصول  وعجلت 

غير مسبوق باملنطقة.
إلى  املعنية  املنظمات  ودعت 
التسريع بإخراج املنطقة االقتصادية 
وتوفير  الوجود  حيز  إلى  بالفنيدق 
املحلية  للساكنة  الالزمة  الضمانات 
هذا  داخل  شغل  مناصب  بإيجاد 
تحفيز  مع  االقتصادي،  الفضاء 
املقاولة الصغيرة واملتوسطة املحلية 
شباب  لفائدة  شغل  مناصب  لخلق 

املنطقة.

املرحلة الأوىل ت�سمح بعبور القاطنني بدول 
الحتاد الأوروبي، حاملي اجلن�سيات الأوروبية اأو بطائق

 الإقامة بهذه الدول، وكذا حاملي تاأ�سريات �سينغن

عودة الروح إلى معبر باب سبتة

جواز التلقيح
 مع إثبات 

االستفادة من 
الجرعة الثالثة 

أو نتيجة 
سلبية من 

  »PCR« اختبار
شرط أساسي 

لدخول 
المغرب

نهاية 
التهريب 

المعيشي بدائل 
اقتصادية واقعية 
تحفظ ماء الوجه 

وتحمي المواطنين 
من مذالت المعبر 

اليومية

مكتب تطوان: جواد الكلخة
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع حقوق 
مشاعة في عقار غير محفظ 

باملزاد العلني
ملف حجز عقاري عدد: 

2021/12
لفائدة: محمد الصالحي 
عنوانه شارع املقاومة 
الحي القديم بني درار

تنوب عنه األستاذة نادية 
الصحمودي املحامية بهيئة 

وجدة
ضد: عبد الرحيم مجني 

عنوانه حي النجد بني درار
العموم  علم  في  ليكن 
األربعاء  يوم  سيقع  أنه 
الساعة  على   2022/06/08
11 صباحا بقاعة الجلسات 

االبتدائية  باملحكمة   9 رقم 
العلني  باملزاد  بيع  بوجدة، 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
اململوكة  املشاعة  للحقوق 
عبد  الحجز  في  للمطلوب 
وقدرها  مجني  الرحيم 
غير  العقار  في  النصف 
املجد  بحي  الكائن  املحفظ 
 04-06 رقم  الزيتون  زنقة 
عن  عبارة  وهو  درار  بني 
متر   150 مساحته  منزل 
املرافق  جميع  به  مربع 

الضرورية.
وتم تحديد الثمن االفتتاحي 
البيع  عملية  النطالق 
للحقوق  العلني  باملزاد 
للمطلوب  اململوكة  املشاعة 
مجني  محمد  الحجز  في 
مبلغ  في  أعاله  العقار  في 
)مائة  160.000,00درهم 

وستون ألف درهم(.

مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 
من  وللمزيد  العامة. 
على  االطالع  أو  املعلومات 
كناش الشروط أو التحمالت 
يجب  عروض،  تقديم  أو 
الضبط  بكتابة  االتصال 
بوجدة  االبتدائية  باملحكمة 
-مكتب التنفيذ املدني- حيث 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة الجمهور.
ع.س.ن/1720/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التجهيز واملاء 
مديريـة أنظمة املعلومات 

والرقمنة
إعـــالن عن طلب عروض 

مفتـوح بعروض أثمان
03/2022-DSIN :رقـم

في يوم الخميس 16 يونيو 

2022 على الساعة العاشرة 
بقاعة  سيتم  صباحا 
االجتماعات بمديرية أنظمة 
-وزارة  والرقمنة  املعلومات 
ماء  شارع  واملاء،  التجهيز 
-أكدال  بالرباط  العينني 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
على  بناء  مفتوح  عروض 
بــ:  املتعلق  أثمـــان  عروض 

شراء لوازم معلوماتية.
ملـــف  سحــب  يمكن 
كتابة  من  العروض  طلــب 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة   - والرقمنة 
بالرباط شارع ماء   - واملاء، 
العينني -أكدال، ويمكن كذلك 
تحميله إلكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 

درهم  ألف  عشرون  مبلغ: 
)20.000,00درهم(.

محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وستة  سبعمائة  مبلغ:  في 
وثمان  وستمائة  ألف  عشر 
وأربعني  درهم  وسبعون 
سنتيم مع احتساب الرسوم 
مع  )716.678,40درهم 

احتساب الرسوم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  ،34 و148 من   31
رقم 349-12-2 الصادر في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إمــا   *
املضمون  البريد  طريق 
كتابة  إلى  باالستالم  بإفادة 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة  والرقمنة 
ماء  شارع  بالرباط  واملاء، 

العينني - أكدال.
أظرفتهم  إيــداع  إما   *
كتابة  لدى  وصل  مقابل 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة  والرقمنة، 

شارع ماء   - بالرباط  واملاء، 
العينني- أكدال.

مباشرة  تسليمها  إما   *
األظرفة  فتح  لجنة  لرئيس 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفـــة.
* طبقا للمادة 7 من قرار وزير 
20- رقم  واملالية  االقتصاد 
14 املؤرخ في 8 ذي القعدة 
)4سبتمبر2014(،   1435
إيداعها  للمتنافسني  يمكن 
بوابة  عبر  إلكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   5 املادة  في 

االستشارة
ع.س.ن/1723/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم ميدلت

دائرة املشيل
قيادة املشيل
جماعة املشيل

اعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/1

جلسة عمومية
2022/06/20 على  في يوم 
عشرة  الحادية  الساعة 
صباحا، سيتم بمكتب السيد 
فتح  املشيل  جماعة  رئيس 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 
أجل  من  اثمان  عروض 
للسوق  املؤقت  االحتالل 
عن  للبهائم  االسبوعي 
طريق الكراء باملشيل املركز 

جماعة املشيل
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
20000.00درهم  في 

)عشرون الف درهم(.
التقديري  الثمن  حدد 
االحتالل  أجل  من  الشهري 
االسبوعي  للسوق  املؤقت 
باملشيل  الكراء  طريق  عن 
في  املشيل  جماعة  املركز 
درهما)اثنا   22500.00
وخمسمائة  الف  وعشرون 

درهما( شهريا.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الضبط  بمكتب  العروض 
بجماعة املشيل ويمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العموميةعبر  الصفقات 

املوقع اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma

يجب ان يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقا 
27 - 29 - 31 من املرسوم 
الصادر   02.12.349 رقم 
االولى  جمادى   8 في 
مارس   20 املوافق   1434
بالصفقات  املتعلق   2013

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  ايداع  إما   -
الرئيس  بمكتب  وصل 

بجماعة املشيل
طريق  عن  ارسالها  إما   -
بافادة  مضمن  ال  البريد 
باالسلتام الى رئيس جماعة 

املشيل
بوابة  عبر  املشاركة  إما   -

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طبل العروض 
وقبل  الجلسة  بداية.  عند 

فتح االظرفة
الواجب  املثبتة  الوثائق  ان 
املقررة  تلك  هي  االدالءبها 
نظام  من.   7 الفصل  في 

االستشارة.
ع.س.ن /1726/إ.د

ع.س.ن /1724/إد

ع.س.ن /1725/إد

ع.س.ن /1722/إد
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »االزدواجية« مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرمايشوالاأليام

151604:4613:3217:1120:3021:56اإلثنين

161704:4513:3217:1120:3021:57الثالثاء

171804:4413:3217:1120:3121:58األربعاء

181904:4313:3217:1120:3221:59الخميس

192004:4213:3217:1120:3322:00الجمعة

202104:4113:3217:1120:3322:01السبت

212204:4013:3217:1120:3422:02األحد
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خاص

n مكتب الرباط:

عبد الحق الريحاني

عضو  بلحاج،  ايت  الدين  نور  النائب  وجه 
سؤاال  النواب،  بمجلس  االشتراكي  الفريق 
كتابيا إلى وزير الصحة والحماية االجتماعية 
اإلقليمي  للمستشفى  املزرية  الوضعية  حول 

بقلعة السراغنة.
وأكد النائب االشتراكي في ذات السؤال أنه 
برنامجها  في  الحكومة  تلتزم  الذي  الوقت  في 
الصحي،  القطاع  منظومة  بإصالح  الحكومي، 
وضعا  يعيش  السراغنة،  قلعة  إقليم  اليزال 
صحيا مزريا، حيث تحول املستشفى اإلقليمي 
وحاجة  تتالءم  ال  ومتآكلة،  قديمة  بناية  إلى 
غياب  أصبح  بل  واملواطنني،  املواطنات 
التجهيزات األساسية الضرورية ونقص األطقم 
الطبية وشبه الطبية، السمة البارزة في اآلونة 

األخيرة.
وأضاف النائب ايت الحاج، ورغم ذلك، تعرف 
هذه البناية املتآكلة، توافد عدد كبير للمرضى 
يتطلب،  الذي  األمر  اإلقليم،  وخارج  داخل  من 
جديد  إقليمي  مستشفى  إحداث  وبعجل، 
الديمغرافي  والنمو  تتالءم  حديثة  بمواصفات 
الكبيرة  واألعداد  اإلقليم  لساكنة  املتزايد 
السيما  املستشفى،  على  املتوافدين  للمرضى 
وجهة  السراغنة  لقلعة  اإلقليمي  املجلس  وأن 
»جاسم  مؤسسة  إلى  إضافة  آسفي،  مراكش 
لبناء هذا  القطرية قد أبدوا رغبتهم  بن حمد« 

املرفق الحيوي الهام.
وعلى هذا األساس، ساءل النائب االشتراكي 
الوزير، عن اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة 
بقلعة  جديد  إقليمي  مستشفى  إلحداث 

السراغنة، وعن اآلجال الزمنية لذلك.
ومن جهتها، وجهت النائبة عائشة الكرجي 
والصناعة  السياحة  وزيرة  إلى  شفويا  سؤاال 
والتضامني   االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 
خالل الجلسة العامة املتعلقة باألسئلة الشفوية 
بالقطاع  النهوض  حول  النواب،  بمجلس 
شركات  مع  العالم  مغاربة  ومعاناة  السياحي 

النقل.
هذا  خالل  من  االشتراكية  النائبة  وأكدت 
السؤال، أنه ال يمكن الحديث عن إقالع حقيقي 
والسياح  العالم  ومغاربة  السياحي  للقطاع 
يجدون أنفسهم ضحايا شركات النقل البحري 
بني  والتجانس  االلتقائية  وعدم  والجوي 

مختلف البرامج واملتدخلني.
تذكرة  تكلفة  أن  الكرجي،  النائبة  وأوضحت 
منت  على  أشخاص  لثالثة  فقط  ذهابا  الباخرة 
أورو،   314 تصل  وطنجة  طريفة  بني  سيارة 
دون احتساب الرسوم، وبني الجزيرة الخضراء 
وطنجة املتوسط 276 أورو، في الوقت الذي ال 
تتجاوز فيه تكلفة الباخرة لنفس العائلة 198 

بني  أورو  و159  وإيبيزا،  برشلونة  بني  أورو 
بني  املسافة  أن  العلم  مع  ومايوركا،  برشلونة 
برشلونة والجزر السالفة الذكر كبيرة جدا وال 
يمكن مقارنتها بمضيق جبل طارق، ”والتذاكر 

حجة ملموسة “.
على  “نحن  االشتراكية،  النائبة  وأضافت 
اختبار  إلغاء  عدم  إن  »مرحبا«،  عملية  أبواب 
240 مليار سنتيم  أزيد من  الذي يضخ   PCR
في خزينة املختبرات والشركات األجنبية، وكان 
يستفيدوا  أن  العالم  مغاربة  عائالت  بامكان 
منها، في إطار التضامن الذي يميز هذه الفئة 

وارتباطها ببلدها وجذورها” .
مغاربة  أن  إلى  الكرجي،  النائبة  وأشارت 
العالم الذين يساهمون بشكل فعال في تنشيط 
“بحكرة  يشعرون  بالبالد  السياحية  املنظومة 
كبيرة” نتيجة لعدد من القرارات غير املنطقية، 
أصبحت بالنسبة لهم عملية  وعملية »مرحبا« 
دبر   ”،  ” فبحرك  عوم   ”  ،  ” فحالك  سير   ”

محاينك“.

وعلى هذا األساس والحيثيات، ساءلت النائبة 
االشتراكية، الوزيرة، عن ماهية السياسة التي 
بالقطاع  النهوض  أجل  من  الوزارة  اتخذتها 
في  والعاملني  املستثمرين  وحماية  السياحي 

القطاع .
االشتراكية  النائبة  وجهت  جانبها  ومن 
وزير  إلى  كتابيا   سؤاال  السالسي  خدوج 
الداخلية حول تهيئة الطريق املنطلق من منطقة 
خندق حجر واملنفتح على الطريق املؤدية إلى 

غفساي بإقليم تاونات.
السؤال،  ذات  السالسي في  النائبة  وأوردت 
أن سكان الدواوير  يعانون من وعورة الطريق 
من  سواء  يوميا  يستعملونه  فهم  املسلك،  أو 
مدارسهم  إلى  والتالميذ  التلميذات  تنقل  أجل 
ثالثاء  كل  األسبوعي  السوق  إلى  الساكنة  أو 
من  مجموعة  إلى  الضروري  التوجه  قصد  أو 
املستوصف،  الشباب،  العمومية)دار  املرافق 
في  املوجودة  مثال(  النسوي  النادي  الجماعة، 

املركز املسمى »كالز«. 

في  طريق  أنه  االشتراكية،  النائبة  وأضافت 
اسمها  منطقة  من  ينطلق  وعرة  جبلية  منطقة 
حيان،  بني  الدواوير:  عبر  ويمر  حجر  خندق 
حيث  بوتيلة.  عني  خشب،  ظهر  سولة،  خندق 
الطريق  على  النقطة  هذه  عند  املسلك  ينفتح 

املؤدية إلى غفساي.
وفي ذات السياق، أبرزت النائبة السالسي، 
هذه  عبر  تهيئتها  املراد  الطريق  طول  أن 
الدواوير مرسومة ومستعملة من طرف الساكنة 
على عالتها ويتراوح طولها حسب الساكنة ما 
أن  الساكنة  وتعتبر  كيلومترات،  8و10  بني 
االستجابة لهذا املطلب جزء من حل مشاكلهم 
وفك عزلتهم والتخفيف من معاناتهم في وسط 

قروي جبلي صعب.
وعلى هذه األسس، ساءلت النائبة االشتراكية، 
الوزير، عن اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة 
لفك العزلة عن هذه الساكنة عبر تهيئة الطريق 
على  واملنفتح  منطقة خندق حجر  من  املنطلق 

الطريق املؤدية إلى غفساي بإقليم تاونات.

الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

نور الدين اآيت بلحاج: الو�سعية املزرية للم�ست�سفى الإقليمي بقلعة ال�سراغنة
عائ�سة الكرجي: النهو�ض بالقطاع ال�سياحي وحماية امل�ستثمرين والعاملني يف القطاع
خدوج ال�سال�سي: تهيئة الطريق املنطلقة من منطقة خندق حجر 

واملنفتحة على الطريق املوؤدية اإىل غف�ساي باإقليم تاونات

اليمكن الحديث عن 
إقالع حقيقي للقطاع 

السياحي ومغاربة 
العالم والسياح 

يجدون أنفسهم 
ضحايا شركات النقل 

البحري والجوي وعدم 
االلتقائية والتجانس 
بين مختلف البرامج 

والمتدخلين

ودعا محمد مالل باسم 
الفريق االشتراكي، 

رئيس المجلس إلى 
إدراج هذه النازلة في 
جدول أعمال مكتب 

مجلس النواب، وكذلك 
الدعوة إلى إجتماع 

ندوة الرؤساء من أجل 
تدارس هذه الوضعية 

والخروج بإتفاق حول 
هذه الواقعة

االمازيغية حكرا على البرلمانيين والحكومة ومنع المواطنين من الترجمة الفورية

حممد مالل ينتف�ض �سد احتقار احلكومة ملقرتحات القوانني التي تتقدم بها املعار�سة
n محمد الطالبي الرباط 

فجر البرملاني محمد مالل قضية خطيرة ترتبط باستقاللية 
الحكومة  باحتقار  عالقة  على  الدستورية  املؤسسات 
مجرد  إلى  تغولي،  بشكل  وتحويلها،  البرملانية   للمؤسسة 
غرفة تسجيل، في تجاوز خطير للدستور وتطاول على دور 
إلى ساعي  املجلس  التشريعية وتحويل مؤسسة  املؤسسة 

بريد .
وشدد محمد مالل، خالل جلسة األسئلة الشفهية بمجلس 
أن رؤساء  2022، على  16 ماي  االثنني  أول أمس  النواب، 
النواب،  مجلس  رئيس  قبل  من  بمراسلة  توصلوا  اللجان 
مقترحات  من  مجموعة  رفضت  الحكومة  أن  فيها  يخبر 
الداخلي ملجلس  النظام  القوانني، في خرق واضح لفصول 
النواب، وكذلك الدستور الذي يتحدث عن مبدأ فصل السلط.

مسايرة  وكذلك  النازلة،  هذه  االشتراكي  الفريق  وشجب 
رئاسة مجلس النواب لهذه السابقة في العمل البرملاني. 

ودعا محمد مالل، باسم الفريق االشتراكي، رئيس املجلس 
إلى إدراج هذه النازلة في جدول أعمال مكتب مجلس النواب، 
تدارس  الرؤساء من أجل  ندوة  إلى اجتماع  الدعوة  وكذلك 

هذه الوضعية والخروج باتفاق حول هذه الواقعة.
واستند الفريق االشتراكي، في إثارة هذه الوضعية، إلى 
فصول  خاصة  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام  مقتضيات 

151، 170،171، و 176و 177. 
أن  أباكريم،  النزهة  االتحادية  النائبة  أكدت  وبدورها، 
الفريق االشتراكي كان من املطالبني واليزال بتوفير الترجمة 
بمجلس  العمومية  الجلسات  خالل  لألمازيغية  الفورية 

النواب، ملا في ذلك من تفعيل للدستور.
إلى  األمازيغية  من  سواء  الترجمة  هذه  بأن  وسجلت 
البرملان  قبة  داخل  للوزراء  فقط  العكس، مؤمنة  أو  العربية 
والنواب البرملانيني لكن املواطنني املعنيني بها بقوا خارج 

التغطية.
وأكدت املتحدثة، أنه بهذا اإلجراء تكرس رئاسة املجلس 
التمييز بني املواطنني ومن يمثلهم داخل البرملان، وفيه كذلك 
هدر للمال العام، مطالبة باعتماد نظام ترجمة حقيقي ومبتكر 

لضمان حق املواطنني ببالدنا املتعددة الروافد والثقافات.
نقط  عبر  حادا  نقاشا  انطالقها،  حني  الجلسة،  وعرفت 
نظام عديدة حول سير أشغالها وتالسنا بني بعض نواب 

األغلبية واملعارضة. محمد ملالل
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وحيد مبارك

من  الصعبة  اللحظات  بالدنا  اجتازت 
 19 كوفيد  لفيروس  الوبائية  الجائحة  زمن 
التدابير االستباقية  الخسائر، بفضل  بأقّل 
للتوجيهات  تفعيال  بها  القيام  تم  التي 
امللكية، وأمكن بالرغم من الخسائر التي تم 
والتبعات  األرواح،  مستوى  على  تسجيلها 
االجتماعية واالقتصادية، الخروج من األزمة 
تعبئة  بفضل  االفتخار،  على  يبعث  بشكل 
ومعها  باألساس  الصحية  البشرية  املوارد 
في  تواجدت  التي  األخرى  القطاعات  باقي 

الصفوف األولى ملواجهة الوباء.
بالشأن  املهتمني  جعل  وبائي،  تحّد 
مرونة  درجة  يقيسون  تحديدا،  الصحي 
على  يتوفر  ال  الذي  الصحي،  نظامنا 

املقومات التي تتوفر لكبريات الدول املتقدمة 
اقتصاديا، من خالل تقييم ثالث خصائص 
تتمثل في كيفية استيعاب األزمة الصحية، 
الوضع  مع  التعامل  على  القدرة  ومدى 
إما  التغيير،  أو  التحول  ثم  معه،  واملالئمة 
من خالل تحيني وتطوير املنظومة الصحية 
كانت  كما  عليها  اإلبقاء  أو  األفضل،  نحو 
عليه في السابق، أو التقهقر والضعف. وهو 
املنظومة  هذه  قدرة  عن  نتساءل  يجعلنا  ما 
على التعامل مع طوارئ صحية أخرى، قد 
املنحى  وأن  سيما  ال  لحظة،  أية  في  تظهر 
واضح  ارتفاع  في  هو  لألوبئة  التصاعدي 

خالل السنوات األخيرة.
الريادي  الدور  الجائحة عن  لقد كشفت 
للعنصر البشري في القطاع الصحي، الذي 
مقدراته  من  والرفع  رصيده  تعزيز  يجب 
أوضاعه  وتحسني  عمله  ظروف  وتجويد 
من  له،  القانونية  الحماية  وتوفير  املادية 
بشكل  ومهامه  اختصاصاته  تحديد  خالل 
واضح، واتخاذ كل التدابير املمكنة لحماية 
الوبائية  الجائحة  أدت  إذ  الصحة،  مهنيي 
إلى فقدان العديد من األطر الصحية بشكل 

عام، من أطباء وممرضني وتقنيني وإداريني، 
الذين سقطوا في معركة مواجهة الفيروس. 
شبكة  أهمية  كذلك  بّينت  صحية  أزمة 
بشكل  ساهمت  التي  األساسية  العالجات 
كبير في استيعاب أعداد املرضى وتمكينهم 
عن  للكشف  الضرورية  الفحوصات  من 
الفيروس والتكفل باملرضى في املنازل، وهو 
نفس الدور الذي وقف الجميع على أهميته 
املختلفة،  بالجرعات  التلقيح  عمليات  خالل 
الداخلية  وزارة  مصالح  فيه  لعبت  والذي 
دورا حاسما هي األخرى، وهنا تظهر مرونة 
النظام الصحي من عدمه، من خالل القدرة 
املمكنة،  واملوارد  الفاعلني  كل  تعبئة  على 
الشراكة  خالل  من  كذلك  تجّسد  ما  وهو 
مستوى  على  خاصة  الخاص،  القطاع  مع 

مصالح اإلنعاش والعناية املرّكزة.

تفاصيلها  املستمرة  األمس  جائحة 
بدرجات أقّل، تحيلنا خالل دراسة املؤشرات 
عند  الوقوف  على  بها  املتعلقة  املختلفة 
املخزون االستراتيجي أيضا، على مستوى 
وفي  املختلفة،  الطبية  واملستلزمات  األدوية 
ارتباط بمراكز التثليج التي ظهرت أهميتها 
املجاالت  من  وغيرها  اللقاحات،  لتخزين 
والطاقة  والغذاء  كاملاء  املفتوحة  األخرى 
الستحضار  يدفع  ما  وهو  ذلك،  إلى  وما 
الكوارث  مع  للتعامل  »مخططات أورساك« 
حدود  عد  تقف  أن  اليجب  التي  املختلفة، 
أو  والزالزل  كالفيضانات  مناخي  هو  ما 
أو  انهيارات  من  بحوادث عرضية  له صلة 
حرائق أو غيرها، والتي تتكفل بها مصالح 
بشأنها  دراسات  تعّد  التي  املدنية  الوقاية 
تحّدد وتعّرف من خاللها املخاطر املحتملة، 
مصالحها  حبيسة  تظل  أسف  وبكل  لكنها 
املتدخلني  باقي  مفتوحة في وجه  تكون  وال 

املعنيني.
املفيد  من  ذات خصوصيات،  مخططات 
بشكل كبير اليوم، الوقوف على كيفية تنزيل 
إجراءاتها وتدابيرها في ظل أوضاع متعددة 

السّيما  استفهام،  عالمة  من  أكثر  تطرح 
وأنها تنص على إشراك الجماعات الترابية، 
في  عريض  سؤال  لطرح  يدفعنا  ما  وهذا 
بمدى  ويتعّلق  املجالس،  بهذه  ارتباط 
ظل  في  نموذجا،  الدارالبيضاء  استعداد 
جائحة مماثلة للتي عاشتها بالدنا املتعلقة 
باملخاطر  عالقة  وفي   19 كوفيد  بفيروس 
وأمام  حدوثها،  املمكن  املختلفة  الجديدة 
استمرار ضعف املوارد البشرية والعزوف 
عن املشاركة في مباريات التوظيف، والعجز 
»العاديني«،  املرضى  أعداد  استيعاب  عن 
أوراش طرقية مفتوحة في مختلف  ووجود 
مختلفة  أزمات  مع  للتعامل  املدينة،  مناطق 

كّما وكيفا، ال سّيما الصحية منها.
الوقوف  إلى  يرمي  السؤال،  جوهر  إن 
من  املسّطرة  املخططات  تحيني  مدى  على 

عدمه، والحث على عدم االكتفاء بها لوحدها 
الجديدة  واملخاطر  املتغيرات  أخذ  يجب  إذ 
ضمان  على  والحرص  االعتبار،  بعني 
تعمل  قطاعية  أخرى  برامج  مع  التقائيتها 
في  املتمثلة  الغاية،  نفس  لتحقيق  جميعها 
التدخل السريع والفعال والناجع، والتكفل 
بالضحايا واملرضى وتلبية احتياجاتهم التي 
قد تكون استثنائية، وتحقيق أهداف مرضية 
على مستوى إنقاذ األرواح، وهو ما يتطلب، 
على سبيل املثال ال الحصر، العمل باملخطط 
االستشفائية حتى  املؤسسات  في  األبيض 
من  أكبر  عدد  استيعاب  على  قادرة  تكون 
بهم،  والتكفل  مصالحها  على  املتوافدين 
مع  للتعامل  األساسية  الحاجيات  وتوفير 
كل حالة بعينها، وهناك أمثلة في هذا الباب 
 16 الصورة بشكل جلّي، كأحداث  توضح 
بليساسفة،  روزامور  حادث   ،2003 ماي 
باملحمدية،  السامير  مصفاة  حريق  حادث 
لتوفير  كبير  جهد  تخصيص  عرف  الذي 
االختناق،  من  خوفا  األوكسجني  قنينات 

وغيرها من الحوادث األخرى...
اإلمكانيات  مراجعة  كذلك،  تتطلب  وقفة 

ظل  في  النجاعة  احتماالت  وقياس  املعبأة، 
للمفاجآت  تالفيا  املختلفة،  األوضاع  كل 
للمحاكاة،  بعمليات  والقيام  السارة،  غير 
هذه الخطوات وغيرها التي ال يتم تقديم أية 
ال  بشكل  لألسف  بخصوصها  توضيحات 
الجائحة  كانت  فإذا  االطمئنان،  على  يبعث 
خفتت  قد   19 كوفيد  لفيروس  الوبائية 
حّدتها، في الظرف الحالي، فإن هذه اللحظة 
أن  يجب  الضغط،  »غياب«  بـ  تتميز  التي 
اإلمكانيات  وجرد  إلحصاء  مناسبة  تكون 
ولوجسيتيكيا  وتقنيا  بشريا  املتوفرة، 
وماليا، وتكوين املوارد البشرية والبحث في 
توقعات عن  وإعداد  تعزيز رصيدها،  سبل 
مختلف املخاطر املحتملة، وتهييئ املنظومة 
مع  للتعامل  املوازية  واملنظومات  الصحية 
اليقظة  نظام  يكون  أن  أي  مستجّد،  أي 

يطرح  التخطيط  فسؤال  وناجعا،  فاعال 
ظرفيا  يكون  أال  يجب  الذي  بإلحاح  نفسه 
يضمن  بشكل  مركزيا  وإنما  ومناسباتيا 

ديمومته واستمراريته.
تشاركيا  يكون  أن  يجب  تخطيط 
وتكامليا، واستحضار نموذج الدارالبيضاء 
لكونها  يأتي  باملوضوع،  ارتباط  في 
القلب  تحتضن كثافة سكانية كبيرة وألنها 
تتميز  التي  للمغرب،  النابض  االقتصادي 
وجوا،  وبحرا  بّرا  كبيرة  ودينامية  بحركية 
مسؤولة  جماعتها  تدبير  مسؤولية  وتتحمل 
سبق أن كانت مديرة جهوية للصحة بجهة 
قريب من  الدارالبيضاء سطات، في مكتب 
مكتب والي الجهة، وهو ما يتطلب أن يكون 
أكبر والحصيلة مطمئنة،  التنسيق  مستوى 
التي  الكيفية  نموذجا،  تكّذبه،  الذي  األمر 
تنقل بها سيارات اإلسعاف املرضى يوميا 
نحو مؤسسة صحية من مؤسسات املدينة، 
وسط االختناق والفوضى املرورية، وتؤشر 
االقتصادية،  العاصمة  مقابر  وضعية  عليه 
التي تجد صعوبة في احتضان املوتى في 

ترابها؟ 

بلغ  البنكية  للقروض  الجاري  املبلغ  بأن  املغرب  بنك  أفاد 
بارتفاع   ،2022 مارس  شهر  متم  عند  درهم  مليار   989,7
سنوي نسبته 4,1 في املائة. وأوضح البنك، في لوحة القيادة 
 2022 مارس  لشهر  البنكية’’  والودائع  ‘’القروض  بـ  املتعلقة 
ارتفعت  املاليني  للوكالء غير  املمنوحة  البنكية  القروض  أن   ،
إلى 847,6 مليار درهم )زائد 2,9 في املائة(، وتلك املمنوحة 
للوكالء املاليني إلى 142,1 مليار درهم بارتفاع نسبته 11,9 

في املائة.
 4,7 بنسبة  السنوية  الزيادة  أن  إلى  ذاته  املصدر  وأشار 
في املائة في القروض املمنوحة للمقاوالت غير املالية الخاصة 
املائة  في   8,1 بنسبة  تشمل ارتفاعات  )409,7 ماليير درهم( 
لقروض  بالنسبة  املائة  2,7 في  الخزينة، و ب  في تسهيالت 
في   3,3 بنسبة  العقارية  القروض  انخفضت  فيما  التجهيز، 

املائة.
ومن جهة أخرى، أبرز بنك املغرب أن بحثه للظرفية أظهر 
من  املائة  في   91 أن   ،2022 سنة  من  األول  الفصل  خالل 
البنكي  التمويل  إلى  الولوج  تعتبر  الصناعية  املقاوالت 
ائتمان  تكلفة  مع  »صعبا«،  تعتبره  املائة  في   9 و  »عاديا«، 

مستقرة.
برسم  القروض  منح  شروط  حول  البحث  لنتائج  ووفقا 
على  مرونة  إضفاء  تم  فقد   ،2021 سنة  من  الرابع  الفصل 
بالنسبة لقروض الخزينة، واإلبقاء عليها دون تغيير  املعايير 
لقروض  بالنسبة  وتشديدها  التجهيز،  لقروض  بالنسبة 
أي  يطرأ  لم  املقاولة،  حجم  وبحسب   . العقاري  اإلنعاش 
جدا  الصغيرة  للمقاوالت  بالنسبة  سواء  املعايير  على  تغيير 
وبالنسبة  الكبرى.  املقاوالت  وكذا  واملتوسطة  والصغرى 
الصغيرة  للمقاوالت  بالنسبة  زيادة  يكون سجل  فقد  للطلب، 
لجميع  وبالنسبة  الكبرى،  وكذا  واملتوسطة  والصغرى  جدا 
أهداف القروض. وفي الفصل األول من سنة 2022، سجلت 
انخفاضا  الجديدة  القروض  على  املطبقة  الفائدة  معدالت 
بنسبة 4,02 في املائة. وبحسب حجم املقاولة، فقد استقرت 

في 3,65 في املائة بالنسبة للمقاوالت الكبرى، وفي 4,85 في 
املائة بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة.

وأوضح بنك املغرب أنه في ما يتعلق بالقروض املمنوحة 
3,5 في املائة، مما  لألسر، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 
يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 3,9 في املائة في قروض 
لإلسكان،  املوجه  التشاركي  التمويل  أن  مبرزا  اإلسكان، 
أساسا على شكل )مرابحة عقارية(، واصل تحسنه ليستقر 
سنة.  قبل  درهم  مليار   12,4 بعد  درهم،  مليار   16,7 عند 
أعلنت   ،2021 سنة  من  الرابع  الفصل  في  أنه  إلى  وأشار 
البنوك عن عدم تغيير معايير منح قروض اإلسكان والقروض 
شمل  ارتفاعا  شهد  فقد  للطلب،  بالنسبة  أما  االستهالكية. 

القروض االستهالكية، وقروض السكن.
الفائدة  معدالت  بخصوص  أنه  إلى  املغرب  بنك  وخلص 
املطبقة على القروض الجديدة املمنوحة لألسر، فقد بلغت في 
بالنسبة  املائة  4,21 في  2022 نسبة  األول من سنة  الفصل 

لقروض السكن، و6,50 في املائة للقروض االستهالكية.

التعاون الوطني على صفيح ساخن هذه  تعيش مؤسسة 
األيام ،وذلك نتيجة عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب 
الخميس  يوم  تنظيم إضراب وطني  إلى  التي دعت  النقابات 
للتعاون  التابعة  واملراكز  املندوبيات  19 ماي 2022 بمختلف 
)حوالي  الوطني  التراب  امتداد  على  املنتشرة  الوطني 
أسباب  وتعود  خيرية(،  ومؤسسة  اجتماعي  مركز   4500
هذا الوضع املتوتر بني النقابات ووزارة التضامن واإلدماج 
إلى  األخيرة  هذه  استجابة  عدم  إلى  واألسرة  االجتماعي 
دعوة التنسيق النقابي الرباعي بفتح حوار اجتماعي قطاعي 
إليجاد حلول ملختلف املشاكل والصعوبات، التي تتخبط فيها 
الزمن، خاصة  من  عقود  أربعة  منذ  الوطني  التعاون  شغيلة 
ملوظفي  واألجتماعية  املادية  باألوضاع  املتعلق  جانبها  في 
وموظفات املؤسسة التي لم تعرف أي تغيير منذ وضع النظام 
األساسي للمستخدمني سنة 2003 من طرف الوزير الوصي 
العديد  حق  في  بالحيف  تميز  والذي  آنذاك،  القطاع  على 
املعهد  لخريجي  بالنسبة  الشأن  هو  كما  املهنية،  الفئات  من 
الوطني للعمل االجتماعي ومؤطري ومؤطرات مراكز التكوين 
بالتدرج ومراكز التربية والتكوين، بل أن العديد من  األعوان 

غادروا املؤسسة بمعاش اليتجاوز 800 درهم.
  النقابات الداعية لإلضراب الوطني تطالب بإعادة االعتبار 
والبشرية  املالية  الوسائل  من  وتمكينها  املؤسسة  لشغيلة 
ومسؤولياتها  بمهامها  للنهوض  الضرورية  واللوجيستية 
املتعددة في رعاية الفئات الهشة والفقيرة، كما تطالب بتحسني 
األوضاع املادية واملهنية ملوظفي وموظفات املؤسسة من خالل 
الرفع من األجور والتعويضات وإدماج حاملي الشهادات في 
إنصاف  وكذا  الدراسية،  مؤهالتهم  مع  املتناسبة  املناصب 
ضحايا األقدمية املكتسبة عبر سن ترقية استثنائية وتمكني 
مؤطري مراكز التكوين املهني من التعويضات املستحقة لهم، 
وذلك إلى جانب تمكني التقنيني واملحررين من الترقي بشكل 

عادي بغاية ولوج درجة »خارج السلم« وإنشاء درجة خاصة 
دامجة  مهنية  بيئة  توفير  وكذا  الدكتوراه،  بحاملي شهادات 
النسائية  األطر  وتحفيز  إعاقة   وضعية  في  املوظفني  لفائدة 
ضمن  املتعاقدين  وإدماج  املسؤولية،  مناصب  من  وتمكينها 

سلك املوظفني الرسميني باملؤسسة.
املادية،  املطالب  هذه  عند  اليقف  للنقابات  املطلبي  امللف 
بل يمتد ليشمل مطالب أخرى ويتعلق األمر بإنشاء مؤسسة 
اإلمكانيات  مختلف  من  وتمكينها  االجتماعية  لألعمال 
واالمتيازات التي يتمتع بها موظفو باقي القطاعات واملؤسسات 
واالصطياف  السكن  برامج  صعيد  على  سواء  العمومية، 
وسائل  توفير  وكذا  واملقتصديات  االستهالكية  والقروض 
والترامواي(  القطار  استعمال  بخصوص  )تسهيالت  التنقل 
األطفال،  )مخيمات  لألسر  املوجهة  األنشطة  على صعيد  أو 

دعم التفوق الدراسي،املمارسة الرياضية...إلخ).

اإ�سراب وطني غدا اخلمي�س ب�سبب ا�ستمرار 
االحتقان مبوؤ�س�سة التعاون الوطني 

املبلغ اجلاري للقرو�س البنكية بلغ 989,7 
مليار درهم يف متم مار�س 2022  

شركات التوزيع االحتكارية األجنبية تربح أربعة ماليير في العام.. 

نواب االحتاد يتقدمون مبقرتح قانون الإن�ساء املكتب الوطني للبرتول.. 
تفعيل هذا القانون �سيوفر خلزينة الدولة مليارين و400 مليون..  

عماد عادل

ليست  الكبرى  العناوين  هذه 
كانت  وإن  طبعا،  اليوم  وليدة 
أحداث  مع  ما  حد  إلى  تتقاطع 
تعود  وإنما  الحاضر،  ووقائع 
عنه  تفصلنا  بعيد  زمن  إلى 
في  تصدرت  حني  عاما،   58
الصفحات   1964 أكتوبر 
حينها  املحرر،  لجريدة  األولى 
أقرب  )وما  البترول  عمال  كان 
اليوم(  »السامير«  لعمال  حالهم 
مفتوحا  وطنيا  إضرابا  يشنون 
لعمال  الوطنية  النقابة  إليه  دعت 
على  احتجاجا  آنذاك،  البترول 
لشركات  االحتكارية  الهيمنة 
القطاع،  على  املحروقات  توزيع 
والخفي  املعلن  وتواطئها 
وجني  السوق  على  للسيطرة 
األرباح الطائلة في غياب مراقبة 
هذه  ولعل  الدولة،  من  صارمة 
بمكر  تتشابه  القديمة«  »الحقيقة 
جديدة«  »حقائق  مع  الصدف 
وردت في تقرير مجلس املنافسة 
النقع  من  الكثير  أثار  الذي 
«تواطؤا  بعدما فضح   والغبار، 
حول  املحروقات  لوبي  بني 

هذه  تتشابه  كما   ، األسعار« 
»الحقيقة القديمة« مع خالصات 
البرملانية  اللجنة  »تقرير 
املحروقات«  حول  االستطالعية 
أن  كشف  والذي   ،2018 لسنة 
على  يهيمن  للتوزيع  شركات   4
ويتعلق  باملغرب،  الوقود  سوق 
األمر بكل من »الشركة املغربية 
)أفريقيا(،  املحروقات«  لتوزيع 
و«طوطال«،  إنرجي«،  و«فيفو 
هذ  تهيمن  حيث  و«بتروم«، 
نسبة  على  مجتمعة  الشركات 
السوق  حصة  من  باملائة   74
الذي  التقرير،  وأفاد  املحلية. 
أثار هو اآلخر جدال واسعا، بأن 
شركة »أفريقيا«، اململوكة لعزيز 
أخنوش، رئيس الحكومة حاليا، 
وأمني عام حزب التجمع الوطني 
على  وحدها  تهيمن  لألحرار، 
و30  البنزين،  واردات  نصف 
الغازوال.  واردات  من  باملائة 
شركة  أن  التقرير  نفس  وأفاد 
للعمالق  إنرجي« التابعة  »فيفو 
املحروقات  قطاع  في  العاملي 
الثانية،  املرتبة  احتلت  »شل«، 
من  باملائة   17.3 بحصة 
البنزين.  من  و11.06  الغازوال 

لشركة  الثالثة  املرتبة  وعادت 
بحصة  الفرنسية،  »توتال« 
و9.75  الغازوال  من   14.75
في املائة من البنزين، فيما بلغت 
في  جاءت  التي  »بتروم«  حصة 
 12.10 بحصة  الرابعة  املرتبة 
من الغازوال و4.12 من البنزين.

وكانت الحركة التقدمية وعلى 
للقوات  الوطني  االتحاد  رأسها 
ومنذ  مبكرا  فطنت،  قد  الشعبية 
خطورة  إلى  االستقالل،  فجر 
ترك ملف »األمن الطاقي« رهينة 
هذا  ولعل  الخواص،  يد  في 
الزعيم  دفع  الذي  هو  الهاجس 
الرحيم  عبد  الراحل  االتحادي 
حقيبة  يتقلد  كان  الذي  بوعبيد، 
حكومة  في  الوطني  االقتصاد 
أواخر  بالفريج،  أحمد  الحاج 
الخمسينيات من القرن املاضي، 
أسس  وضع  في  التفكير  إلى 
ما  وهو  للتكرير،  وطنية  صناعة 
اإليطالي  مع  التوقيع  إلى  قاده 
املكتب  مدير  ماتيي،  إنريكو 
للمحروقات،  اإليطالي  الوطني 
التي  »سامير«  شركة  إلنشاء 
 1961 سنة  تشييدها  اكتمل 
لتكرير  مصفاة  )وآخر(  كأول 

املواد البترولية باملغرب. 
من  التخوف  نفس  ولعل 
على  الخاص  الرأسمال  هيمنة 
هو  للبالد،  الطاقي«  »األمن 
الوطني  االتحاد  نواب  حرك  ما 
 ،1964 سنة  الشعبية،  للقوات 
من  قانون  بمقترح  التقدم  إلى 
الوطني  »املكتب  إنشاء  أجل 
للبترول« بغية قطع الطريق أمام 
االحتكارية  التوزيع  »شركات 
من الهيمنة على السوق وتحقيق 
أرباح باهظة على حساب العمال 
 60 قرابة  وبعد  واملواطنني«.. 
البعيد،  الزمن  ذلك  من  عاما 
 « حول  نفسه  الهاجس  مازال 
مضجع  يقض  الطاقي«  األمن 
وعلى  اليوم،  التقدمية  الحركة 
رأسها حزب االتحاد االشتراكي 
تجري  الذي  الشعبية،  للقوات 
»االتحاد  سلفه  جينات  بعروقه 
الشعبية«، حيث  للقوات  الوطني 
من  يناضل  الحزب  نفس  مازال 
الطاقي«  »األمن  تحقيق  أجل 
ويحذر من مغبة تركه في ملعب 
بشراسة  يدافع  كما  الخواص، 
سامير،  شركة  إنقاذ  أجل  من 
الوطنية،  التكرير  أيقونة صناعة 

اللوبيات  بعض  تحاول  التي 
الفريق  جعل   ما  وهو  إقبارها، 
االشتراكي بمجلس املستشارين 
في  أسالفه  فعل  كما  يتقدم، 
قانون  بمقترحي   ،1964
أصول  بتفويت  األول  يتعلق 
 – سامير  مصفاة  وهي  شركة- 
بتنظيم  والثاني  املغربية  للدولة 
باملغرب. املحروقات   أسعار 

تقدم  اللذان  القانون  مقترحا 
الحميد  عبد  املستشار  بهما 
الفريق  أعضاء  وباقي  فاتحي 
بعد  جاء  املستشارين،  بمجلس 
االستقبال الذي خص به الكاتب 
األول لالتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، أعضاء الجبهة الوطنية 

إلنقاذ مصفاة البترول سامير. 
املقاومة  من  الرغم  وعلى 
مجموعة  تبديها  التي  الشرسة 
من  املستفيدة  األطراف  من 
لهذا  اليوم  االحتكاري  الوضع 
مازال  االتحاد  فإن    القطاع، 
يواصل معركته من أجل تحقيق 
للبالد،  الطاقي  األمن  شروط 
النائب  تقدم  اإلطار  هذا  وفي 
الطاهر،  القادر  عبد  البرملاني 
االشتراكي  الفريق  عضو 

آني  بسؤال  النواب،  بمجلس 
لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 
دراسة  إنجاز  حول  املستدامة 
واالجتماعي  االقتصادي  األثر 
للمغاربة  تبني  سامير،  ملصفاة 
سامير  مصفاة  تشغيل  أهمية 
من عدمه. وأوضح عضو الفريق 
سامير  محطة  أن  االشتراكي 
التي  الوحيدة  املصفاة  تعتبر 
لتكرير  املغرب  عليها  يتوفر 
تخزين  بقدرة  الخام  البترول 
مليون   2 تفوق  النفطية  للمواد 
االتحادي  النائب  وشدد  طن، 
على أنه في سياق عاملي موسوم 
بالتضخم وانفجار أسعار املواد 
تداعيات  من  لذلك  وما  الطاقية 
الشرائية  القدرة  على  سلبية 
جملة  املغاربة  يطرح  للمواطنني، 
التي  الدوافع  حول  األسئلة  من 
الصمت  تلتزم  الحكومة  تجعل 
الحفاظ  في  نواياها  بخصوص 

على املصفاة واستغاللها.
هوادة  ال  قديمة  معركة  هي 
تهم  وطنية  قضية  حول  فيها 
ظهرت  للمملكة  الطاقي  األمن 
فجر االستقالل ومازالت رحاها 

تدور إلى اليوم...  

أكدت الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 ضرورة ضمان 
التقائيتها مع برامج أخرى لمواجهة المخاطر الجديدة

هل ت�سهر ال�سلطات مع باقي املتدخلني على حتيني 
خمططات »اأور�ساك« يف الدارالبي�ساء؟

وفاة مأساوية لرياضي
 مغربي بإسبانيا

لقي المغربي مراد لمرابط، وهو مدرب للفنون القتالية، وكان يمارس 
قبل ذلك كرة القدم في نادي فيتيسه الهولندي، مصرعه خالل رحلة 

استجمام رفقة زوجته في مدينة مالقا اإلسبانية.
وكان لمرابط في عطلة مع زوجته وطفليه في جزيرة »سانتا بونسا«، 

عندما اختار القفز من جرف يفوق 30 مترا.
كانت  حيث  بصخرة،  اصطدامه  عند  لمرابط  حياة  وانتهت 
زوجته توثق لحظة قفزه في المياه. وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر 
على مواقع التواصل االجتماعي، لمرابط البالغ 31 عاما وهو يهبط 
بسرعة نحو الصخور، حيث فهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة 
الالزمة لتفادي الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها.

بعد  إلهي!«  »يا  الفيديو صوت زوجته وهي تصرخ  وسمع في 
أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة، وتعرض إلصابة خطيرة 

جعلته يفارق الحياة.
وأكد نادي فيتيسه الهولندي، الذي سبق لمرابط، ارتداء قميصه، 
عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي، أنه تلقى الخبر 

الصادم، وقدم تعازيه لعائلة الالعب.
وسبق لمراد لمرابط أن لعب لعدة أندية في هولندا، وارتدى قميص 
فيتيسه خالل موسم 2010 – 2011، وتوج خالل ذلك الموسم بلقب 

بطولة كأس هولندا مع الفريق تحت 23 عاما.
لكن لمرابط ابتعد عن كرة القدم، واختار رياضة الفنون القتالية، 
وتحديدا الكيك بوكسينغ، حتى أصبح العبا ومدربا معروفا، وفقا 

للصحافة الهولندية.

جريدة» العالم الرياضي « تحتفي 
بماساتها العشر

تنظم جريدة العالم الرياضي سنويا، ومنذ أكثر من 15  سنة حفال 
تكريميا سنويا، اختارت له اسم »الماسات العشر«، حيث يتم فيه 
تكريم عشرة فاعلين في الميدان الرياضي المغربي على النحو التالي: 
رياضي السنة ورياضية السنة ومسير السنة ومنتخب السنة وفريق 
السنة وصحفي  السنة ومدير رياضي  السنة وحكم  السنة ومدرب 

السنة و مصور السنة،إضافة إلى تكريم خاص.
وخالل هذا الحفل، تم تكريم العديد من الشخصيات الرياضية 
المغربية، حيث شكل مناسبة لتسليط الضوء على أداء وإنجازات 
مختلف الفاعلين الرياضيين المغاربة من مسيرين والعبين و مدربين 
وحكام وصحفيين ومصورين، على مدار ما يقارب العقدين من الزمن.

وقد أصبح حفل   الماسات العشر موعًدا سنوًيا، لألسرة الرياضية 
المغربية، وتبناه جميع نجوم الرياضة المغاربة.

باختيار  المختصة  اللجنة  توصلت  السنة،  لهذه  نسخته  وفي 
المكرمين إلى الالئحة التالية 

سفيان البقالي »رياضي السنة »
2 – سكينة الصاحب« رياضية السنة »

3 – إدريس الهاللي » مسير السنة«
4 - الفريق الوطني لكرة القدم داخل القاعة »منتخب السنة«

5 – الوداد الرياضي » فريق السنة »
6 – رضوان الحيمر »مدرب السنة »
7 – بشرى كربوبي »حكمة السنة« 

8 – عادل المدني »مدير رياضي السنة »
9 – عبد اللطيف فدواش« صحفي السنة »

10 – المرحوم نور الدين ديان »مصور السنة » 
لسميرة القوني الكاتبة العام للجامعة الملكية  تكريم خاص:    -

المغربية للمسايفة.

تسع ميداليات للمنتخب المغربي في 
كأس العالم للكيك بوكسينغ 

أحرز المنتخب المغربي الرديف تسع ميداليات )1 ذهبية 1 فضية 7 
برونزية(، خالل كأس العالم لرياضات الكيك بوكسينغ، التي احتضنتها 

مدينة إسطنبول التركية من 12 إلى 15 ماي الجاري. 
)وزن  محسون  ياسين  لمحمد  الذهبية  الميدالية  وع���ادت 
ال��دور  في  تغلبه  بعد  وذل��ك  الالوكيك،  لصنف  كلغ(   67 من  أق��ل 
سوبين  يوزين  للتركي  وتجاوزه  جواد  حسن  العراقي  على  األول 
قبل  إم��ر،  ك��ورك��م��از  التركي  على  النهاية  نصف  ف��ي  تفوقه  ث��م 
ه��ازان. كاركوز  اآلخ��ر  التركي  على  النهاية  مباراة  في  يفوز   أن 

بوفار  محسن  الالعب  نصيب  من  فكانت  الفضية  الميدالية  أم��ا 
فوزه  عقب  وذل��ك  كونتاكت،  الفول  لصنف  كلغ(   54 من  أقل  )وزن 
نصف  في  ثم  كان  محمد  البستانلي  التركي  على  األول  ال��دور  في 
يتعثر  أن  قبل  بوكباساروف،  طالكا  الكازاخستاني  على  النهاية 
موريس. ج��زر  من  ميشال  فابريس  أم��ام  النهائية  المباراة   في 

وانتزع الميداليات البرونزية السبع كل من حمزة الحيمر المشارك )وزن 
أقل من 71 كلغ( وسلمى أجبور )وزن أقل من 60 كلغ( وأميمة أبيدة )وزن 
أقل من 60 كلغ( وكوثر باعراب )وزن أقل من 65 كلغ( والطاهري عثمان 
)وزن أقل من 75 كلغ( في صنف الالوكيك، ثم ريما ريحان )وزن أقل من 60 
 كلغ( ورضا الحمزاوي )وزن أقل من 67 كلغ( في صنف الفول كونتاكت.
وعرفت منافسات كأس العالم مشاركة أكثر من 3200 العبا و العبة 

ينتمون إلى 43 بلدا من مختلف بقاع العالم.

خلص اجتماع المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي، الذي انعقد 
مساء أول أمس االثنين، إلى ضرورة تقديم استقالة جماعية بنهاية الموسم 
الكروي الجاري، وتحويل الجمع العام العادي إلى جمع انتخابي يتم خالله 
اختيار مجموعة قيادة جديدة، بعدما فشل المكتب الحالي في نيل إجماع 
الشعب الرجاوي، حيث تلقى سهام انتقادات متتالية، بفعل عدم توفقه في 
العديد منن االختيارات التي أقدم عليها، ما يهدد الفريق بالخروج خالي 

الوفاض هذا الموسم.
وحسب بالغ مقتضب عممه الفريق األخضر على موقعه الرسمي، 

فإن اجتماع االثنين، الذي جرى بعد سويعات من الهزيمة غير المنتظرة 
أمام سريع وادي زم، أكبر المهددين بخطر النزول إلى القسم الثاني، كانت 
غاية المكتب المسير منه هي دراسة »الوضعية الحالية وتقييم حصيلته من 
تاريخ الجمع العام المنعقد في 28 أكتوبر من سنة 2021 وإلى غاية يومه.«
وأضاف البالغ أنه بعد »تبادل وجهات النظر بين أعضاء المكتب المديري 
وتدارس تداعيات الوضعية االستثنائية الحالية، التي يعيشها النادي، 
وأخذا بعين االعتبار المصلحة العليا للفريق، قرر المكتب المديري تقديم 
استقالته الجماعية نهاية الموسم الحالي، والدعوة لعقد جمع عام انتخابي«.

هذا  النقاشات خالل  فإن  الرجاوي،  البيت  داخل  من  وحسب مصادر 
االجتماع كانت عاصفة، إذ تقدم خمسة أعضاء باستقالتهم، ويتعلق األمر 
بكل من الكاتب العام عصام اإلبراهيمي والناطق الرسمي عبد اإلله إبراهيمي 
ونائب الرئيس سفيان السعيدي ومحمد وسيل، نائب الكاتب العام، ولطفي، 
رغم أن الرئيس أنيس محفوظ حاول جاهدا ثنيهم عن قرارهم، وتأجيله إلى 
حين نهاية الموسم، حتى يكون الرحيل جماعيا، لكنهم تشبثوا بمواقفهم، 

واعتبروا أن مهامهم داخل المكتب المسير انتهت في اجتماع االثنين.
الفريق،  إلى مستقبل  أن االجتماع تطرق أيضا  إلى  ولفتت مصادرنا 
وخاصة ما يتعلق بإبرام الصفقات وتمديد العقود، حيث طالب البعض 
بتفادي أي قرارات يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية على مستقبل الرجاء، 
مقترحا أن تكون باستشارة مع األطراف، التي ستتحمل المسؤولية في 

المرحلة المقبلة.
وستكون مهمة ما تبقى من المكتب المديري محددة في تصريف األعمال 
إلى حين انتخاب إدارة جديدة، والحرص على توفير حاجيات الفريق األول 
وباقي فرق الرجاء حتى نهاية الموسم، دون اإلقدام على خطوات يمكن أن 
تفجر غضب المناصرين، الذين عبروا غير ما مرة عن استيائهم من الطريقة 
التي يتم بها تدبير أمور الفريق، الذي وجد نفسه يؤدي ضريبة عدم تجانس 
المكتب المديري، حيث استأثر بالقرارات عدد محدود من المسيرين، فيما 

تحول باقي األعضاء إلى مجرد ديكور يؤثث الفضاء األخضر.
وكانت الهزيمة التي مني بها الرجاء أمام سريع وادي زم بمثابة القشة 

التي قصمت ظهر البعير، إذ تعالت أصوات االحتجاج، داعية المكتب المسير 
إلي الرحيل الفوري، كما انهالت على الالعبين موجة انتقادات الذعة، بعدما 
تقلصت حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب، حيث سيجد نفسه متخلفا 
بفارق ست نقط عن الغريم الوداد في حال انتصاره في مبارتيه المؤجلتين.

وفي سياق متصل، تلقت إدارة الفريق ضربة موجعة من االتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم، بعدما قرر معاقبته بسبب سوء السلوك، على خلفية إلقاء أنصاره 
أشياء صلبة على أرضية الملعب، وإشعال الشهب االصطناعية والمفرقعات 
النارية وأشعة الليزر في المواجهة التي جمعته باألهلي المصري برسم 
إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، باإلضافة إلى تجاوز سعة الملعب 
بشكل كبير، األمر الذي خرق قواعد السالمة. كما فرض عليه غرامة مالية 
بقيمة 24 ألف دوالر، الستخدام الدخان والقنابل والليزر ورمي الزجاجات؛ 

وأخرى بقيمة  20 ألف دوالر لفشله في االلتزام بالتدابير األمنية.
ونال فريق الوداد بدوره حظه من العقوبة، بسبب سوء السلوك خالل 

مباراة شباب بلوزداد في الدور ربع النهائي.
وكانت جماهير الوداد قد  اقتحمت أرض الملعب لالحتفال بالتأهل، 
وأمطرت أرضية الملعب بالمقذوفات، ما كلف النادي غرامة مالية قدرها 
8 آالف دوالر أمريكي بسبب رمي القنينات، وأخرى بقيمة 10 آالف دوالر 

القتحام الجماهير الملعب، وعدم االلتزام باإلجراءات األمنية.
وأكد الكاف على أنه في حال عدم االمتثال لهذه التعليمات، ستقوم لجنة 
االنضباط بفرض عقوبة باللعب دون جمهور، في مباراتي الوداد المقبلتين.

إبراهيم العماري

الرجاء يقترب من طي مرحلة ما بعد الرئيس محفوظ

ا�ستقالة 
جماعية للمكتب 

المديري في 
نهاية المو�سم 
ورحيل فوري 

لخم�سة اأع�ساء

رجة كبيرة داخل الرجاء البيضاوي

القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  كشفت 
أول أمس االثنين، عن برنامج مباريات المنتخب 
الوطني خالل شهر يونيو القادم، المندرج ضمن 
استعداداته لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وكذلك 
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا – الكوت 

ديفوار 2023.
المنتخب  بأن  لها  بالغ  في  الجامعة  وأف��ادت 
خالل  إع��دادي  تجمع  في  سيدخل  األول  الوطني 

نهاية  من  ابتداء  المقبلة،  الدولي  التوقف  فترة 
شهر  منتصف  غاية  وإل��ى  ال��ج��اري  م��اي  شهر 
يونيو المقبل، حيث ستخوض العناصر الوطنية 
خاللها ثالث مباريات، منها مباراة ودية واحدة 
ومبارتان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 
الجامعة  وأوضحت   .2023 ديفوار  الكوت  لألمم 
 ،2022 العالم قطر  لنهائيات كأس  أنه استعدادا 
سيجري المنتخب الوطني مباراة ودية أمام نظيره 

من الواليات المتحدة األمريكية، يوم األربعاء فاتح 
بمدينة   TQL ملعب  أرضية  على  المقبل  يونيو 
سينسيناتي بوالية أوهايو األمريكية، ابتداء من 
الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.
وفي إطار التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لألمم 
الكوت ديفوار 2023 عن المجموعة الحادية عشرة، 
األولى،  الجولة  عن  الوطنية  العناصر  ستواجه 
 09 الخميس  يوم  وذلك  إفريقيا،  جنوب  منتخب 

مساء،  الثامنة  الساعة  من  ابتداء  المقبل  يونيو 
بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بمدينة 

الرباط.
وتجرى مباراة الجولة الثانية من نفس التصفيات 
بين أسود األطلس ومنتخب ليبيريا على أرضية 
الدار  بمدينة  الخامس  محمد  الرياضي  المركب 
البيضاء، يوم االثنين 13 يونيو المقبل ابتداء من 

الساعة الثامنة مساء.

ثالث مباريات للمنتخب الوطني في شهر يونيو 

االتحاد االشتراكي

من المقرر أن تتوجه بعثة نهضة بركان، صباح 
يومه األربعاء، إلى نيجيريا من أجل خوض نهائي 
كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، على أرضية 
ملعب أويو )نيجيريا(، حيث سيكون على موعد مع 
أورالندو بيراتس الجنوب إفريقي، الذي تأهل على 
حساب فريق أهلي طرابلس الليبي )الذهاب 2 – 0، 

واإلياب 0 – 1(.
وسيلعب النادي البرتقالي نهائي كأس ال�«كاف« 
للمرة الثالثة في تاريخه، بعد خسارته في نهائي 
2019 أمام الزمالك، وفوزه في آخر سنة 2020 على 

حساب فريق »بيراميدز« المصري.
فلورن  القدم،  لكرة  بركان  نهضة  م��درب  وك��ان 
حققه  الذي  الساحق  الفوز  أن  اعتبر  قد  إيبنغي، 
الكونغولي بنتيجة  فريقه على »تي بي مازمبي« 
)4 – 1  في مباراة إياب نصف النهائي(، وتأهله 
إلى نهائي هذه المنافسة، كان ثمرة التركيز الذهني 

الذي أبان عنه العبو الفريق البركاني.
التي  اإلياب  التي أعقبت مباراة  الندوة الصحفية  وقال خالل 

جرت، مساء األحد، على أرضية الملعب البلدي ببركان، »أعتقد 
أنه من الناحية الذهنية كنا حاضرين بشكل جيد )...(، طلبت من 
الالعبين أن يظلوا هادئين للغاية بغض النظر عن أي شيء، وأن 

يركزوا على المباراة، ألننا كنا نلعب من أجل الفوز«.
طريق  عن  التسجيل  البرتقالي  الفريق  وافتتح 
الالعب بكر الهاللي في الدقيقة العاشرة، فيما عادل 
فيليبس كينزومبي النتيجة بعدها بدقيقة واحدة.

وفي الشوط الثاني، كانت المباراة لصالح النهضة 
البركانية بعد توقيع العربي ناجي في حدود الدقيقة 
)79(، قبل أن يسجل الالعب يوسف الفحلي هدفين 

في )د88(، و)د90 + 6(.
ألداء  ارتياحه  عن  عبر  الذي  إيبنغي،  وأض��اف 
العبيه، »بدأنا المباراة كما ينبغي، ثم عادل مازمبي 
النتيجة بفضل خطأ فردي، لكننا لم نشعر بالخوف 
)...( كنا قادرين على االحتفاظ بالكرة، وخلق الفرص 

وتسجيل األهداف«.
وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز فريق »تي 

بي مازمبي« الكونغولي بهدف دون رد.
القدم  »كرة  أن  البركانية  النهضة  مدرب  وتابع 
هي التركيز الذهني قبل كل شيء. ولقد ركزنا فقط 
سنشرع  تأهلنا،  وبعد  واآلن  اإلياب.  مباراة  على 
على الفور في االستعداد للنهائي ونحاول تحليل 

خصمنا المقبل«.

نهضة بركان يتوجه اليوم إلى نيجيريا بحثا عن كأس الكاف

الـريـــاضي
a 13.148االربعاء 18 ماي 2022 املوافق 17 شوال 1443العدد 14
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خالد الطويل

يسعى المغرب الفاسي يومه األربعاء إلى مواصلة 
سلسلة نتائجه اإليجابية األخيرة، متحديا منافسه 

الوداد البيضاوي متصدر الترتيب العام.
فخالل نهاية األسبوع المنصرم، كانت الجماهير 
الفاسية، المتعطشة للفرح وتحقيق النتائج االيجابية، 
على موعد مع مقابلتين بالغتي األهمية، سواء بالدوري 

االحترافي األول أو الثاني.
 فالمغرب الفاسي، الذي يتطلع على إنهاء الموسم 
في مرتبة تؤمن له فرصة المشاركة الخارجية، رحل 
إلى مدينة المحمدية للدفاع عن موقعه في سبورة 
الترتيب العام، ما جعل الجماهير الماصوية ترحل 
فريقها،  وتشجيع  لمساندة  ومكثف  جماعي  بشكل 
األمر الذي لقي استحسانا في نفوس الالعبين، الذي 
أصروا على مبادلة الحب بالحب، وتمكنوا من إهداء 
محبيهم فوزا مستحقا بملعب البشير، على حساب 

شباب المحمدية.
وبهذا االنتصار، بات فريق المغرب الفاسي لوحده 
في المرتبة الثالثة، وعليه أن يتم المشوار في لقاء 
األربعاء أمام وداد األمة، المتربع على مقدمة الترتيب 

العام بعد هزيمة الرجاء أمام واد زم.

لمجموعة  بالنسبة  سهال  اللقاء  هذا  يكون  ولن 
المدرب التونسي عبد الحي بنسلطان، الذي يتعين 
عليه أن يهيئ العبيه على نحو مثالي للوقوف في 
وجه طموح أشبال المدرب وليد الركراكي، الذي تابع 

أخرج  بعدما  بخالصة  خرج  شك  دون  ومن  اللقاء، 
المغرب الفاسي كل أسلحته.

وسيراهن فريق الماص خالل مواجهة الوداد على 
في  الجيدة  نتائجه  تأكيد  وبالتالي  مناصريه  دعم 

الدورات األخيرة، رغم أن الوداد  سيحاول تحقيق 
الفوز من أجل البقاء في مقدمة الترتيب.

وفي سياق متصل، حقق الوداد الفاسي فوزا ثمينا 
في مباراته أمام االتحاد الوجدي، بهدفين مقابل هدف 
واحد، عن الدورة 28 من بطولة القسم الثاني، والذي 

كان أشبه بمباراة سد.
 فبعدما حقق  أبناء المدرب عبد الرحيم شكيليط 
نقطة  إلى  المباراة  عادت  ما  سرعان  التقدم،  هدف 
االنطالق، بعدما أدرك الوجديون التعادل، بل كانوا 
قريبين من تسجيل الهدف الثاني، إال أن التغييرات 
التي قام بها شكيليط قلبت موازين اللقاء، ليحقق 
الثالث  ثم  الثاني  الهدف  الفاسي  الرياضي  الوداد 

ليحسم اللقاء لصالحه.
ومن خالل هذه النتيجة، يمكن القول إن فريق الواف 
قد ابتعد نسبيا عن شبح النزول، وسيكون عليه حسم 
المأمورية خالل مواجهته المقبلة أمام اتحاد تواركة، 

الذي حسم رسميا أمر الصعود.
بفاس،  الثاني  الحسن  بملعب  المباراة ستدور   
وسيمكن االنتصار الفريق الثاني للعاصمة العلمية 
من تفادي الدخول في الحسابات الضيقة، رغم أنه 
الذي  بنجرير  أمام شباب  له  لقاء  آخر  أنه سيلعب 

ليس له ما يخسر. 

منتشيا بفوزه في المحمدية

الما�ص يتحدى يومه الأربعاء المت�ضدر الوداد البي�ضاوي

مصطفى الناسي

اتحاد  م��درب  بنعلي،  بيدرو  ق��ال 
طنجة، عقب نهاية مباراته فريقه أمام 
الدفاع الجديدي، بملعب العبدي، إن 
فريقه  خاضها  التي  المواجهة،  هذه 
مساء أول أمس االثنين، كانت قوية، 
إال أن اتحاد طنجة كان قاب قوسين 
أو أدنى من حسم المواجهة لصالحه، 
وكادت جزئيات بسيطة أن توصله إلى 

ذلك، وفي مقدمتها إهدار  ضربة .
 وعاد بنعلي ليؤكد أثناء حديثه، في 
اللقاء اإلعالمي الذي أعقب المباراة،  
أن الدفاع الجديدي وبنشيخة معادلة 
صعبة في البطولة الوطنية، وبالتالي 
فإن نقطة واحدة أحسن من ال شيء. 
تحضير   على  سيعمل  أن��ه  وأض��اف 
العبيه من أجل تأمين البقاء، خاصة 
وأن الفريق مقبل على مباريات صعبة 

سواء في طنجة أو خارجها.
المدرجة  المباراة،  هذه  وانتهت 

ضمن برنامج الجولة 24من البطولة 
االحترافية، بالتعادل بهدفين لمثلهما. 
وكان الفريق الطنجاوي سباقا للتهديف 
بواسطة محمد علي بامعمر في الدقيقة 
2، قبل أن يعدل الكفة ألصحاب األرض 
جزاء  من ضربة  الفتاح حدراف  عبد 
في الدقيقة 20، لينتهي الشوط األول 

بالتعادل.
اتحاد  بدا  الثاني،  الشوط  وخالل 
طنجة أكثر خطورة، حيث تحصل على 
ركلة جزاء أهدرها أحمد حمودان، قبل 
أن يتمكن زميله حمدي العشير  من 
ح��دود  ف��ي  الثاني  ال��ه��دف  تسجيل 
الدقيقة 64، لكن الدفاع الجديدي رد 
بواسطة المهاجم مسعود جمعة في 

الدقيقة 82.
وبهذا التعادل، رفع الفريق الجديدي 
المركز  في   31 النقطة  إلى  رصيده 
فيما  البطولة،  ترتيب  بسلم  التاسع 
إلى  رصيده  الطنجاوي  الفريق  رفع 

النقطة 28 في المركز ٠12
وكان عبد الحق بنشيخة قد صرح 

االنتصار  أضاع  الجديدي  الدفاع  أن 
في هذه المباراة، التي ظهر فيها بوجه 
قوي، وكان بإمكان الالعبين تسجيل 
أكثر من هدف، خاصة الكرة التي تم 

إخراجها من فوق الخط.
 وطالب بنشيخة من كافة فصائل 
الدفاع مساندة فريقها من اجل الحفاظ 
على مكانته ضمن القسم الممتاز، ألنه 

في حاجة إلى كل أبنائه٠
بعض  استفسارات  وبخصوص 
الزمالء الصحافيين حول قطع الغيار 
التي لم تعرف طريقها إلى المالعب، 
أكد بنشيخة أن له فضل كبير في إبراز 
يحق  ال  ولهذا  المواهب،  من  العديد 

محاسبته تقنيا.
وعرفت المباراة العديد من األحداث، 
على  المحكمة  األمنية  العملية  رغم 
مستوى المنصة الشرفية، حيث وصل 
األمر إلى التشابك باأليدي بين جماهير 
الجديدة وبعض مرافقي اتحاد طنجة، 
قادت المسؤول اإلقليمي إلى االنسحاب 
رفقة فريق من مرافقيه،  قبل أن يعود إلى 

المنصة الشرفية. كما عرفت المباراة 
أحداثا الرياضية، قادت الحكم رضوان 
جيد إلى إخراج الورقة الصفراء إلى 
العميد زكريا حدراف حتى قبل أن يلج 
أرضية الملعب، عندما حاول الرد على 
بعض من الجماهير  الجديدية التي 
كانت توجه له السب والقذف، نتيجة 
تصريح إعالمي كان قد خص به بعض 
وسائل اإلعالم بعد نهاية مباراة الرجاء 
والدفاع الجديدي،  حيث دخل معهم 
في شنآن بعد أن حمل يافطة وتوجه 
نحو مدرجات فصيل »الكاب صوالي« 
وهو ما جر عليه المزيد من السخط، 
حتى أن بعض الجماهير بدأت تطالب 
وفتح  العمادة،  ش��ارة  من  بتجريده 
 ، الصحافي  تصريحه  بشأن  تحقيق 
وهو ما نفاه حدراف واعتبر أن مثل 
هذه االحتجاجات هي مجرد تصفية 
حساب معه، وأن عشقه للفريق الجديد 
أكبر من أي تصريح، وقد فضل العودة 
على فريقه األم على عدد كبير من الفرق 

الوطنية واألجنبية. 

بعدما اكتفى بنقطة أمام اتحاد طنجة

بن�ضيخة يرف�ص الح�ضاب التقني ويوؤكد اأنه كان وراء العديد من مواهب الدفاع الجديدي

من لقاء سابق بين الوداد والماص

 الدفاع الجديدي يواصل إهدار النقط

عزيز بلبودالي

أكد محمد المحجوبي رئيس جمعية 
قدماء نجوم المالكمة المغربية في لقاء 
مع الجريدة،أن الجمعية ستعقد جمعيها 
العام و االستثنائي، يوم الجمعة 27 ماي 
الجاري، بقاعة المركز السوسيو تربوي 
الرابعة  »درب غلف«، بداية من الساعة 
سيضمن:  األأعمال  جدول  أن  عصرا.و 
المالي  و  األدب���ي  التقريرين  ت��الوة   -

والمصادقةعليهما،
المعدل  االس��اس��ي  القانون  ت��الوة   -
والمصادقة عليه و تجديد ثلث أعضاء 

المكتب المسير.
وأوضح رئيس الجمعية بأنه وفي أفق 
عقد هذا الجمع العام الذي يعتبره فرصة 
المالكمين  من  كبير  عدد  يلتقي خاللها 

المغربية،  المدن  مختلف  من  السابقين 
على  أساسي  بشكل  منصب  فالتفكير 
التوجه إلى أصحاب القرار على مستوى 
السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل 
العمل على خلق تعاضدية عمومية لفائدة 
حتى  المغربية،  الرياضة  مكونات  كل 
ووضعا  كريمة  حياة  الرياضي  يضمن 
بالنسبة  خاصة  مستقرا  اجتماعيا 
لرياضيي األجيال السابقة الذين ودعوا 
الميادين الرياضية دون أن يستفيدوا من 
وضع يؤمن لمعظمهم المستقبل المريح. 
وضع  على  ستعمل  الجمعية  بأن  وأكد 
االعتبار  رد  على  أساسا  يرتكز  برنامج 
في  ستجتهد  كما  السابقين  للمالكمين 
فتح المجال لتوثيق مساراتهم وسجالت 

بطوالتهم.
وأضاف المتحدث في عالقة بتأسيس 

 « السابقين:  بالمالكمين  تهتم  جمعية 
يعود ميالد جمعية قدماء نجوم المالكمة 
المغربية لسنة 2009، ومنذ تأسيسها، لم 
تتأخر في العمل على إعادة االعتبار لقدماء 
المالكمين ومن مختلف األجيال السابقة، 
حيث يمكن التأكيد على أن الجمعية قامت 
200 حفل تكريم  أزيد من  مثال بتنظيم 
طيلة السنوات الماضية، وساهمت في 
تحمل مصاريف العالج والتطبيب لعدد 
السابقين،كما  المالكمة  نجوم  من  كبير 
ساهمت مع عدد منهم في مناسبات عيد 
األضحى، وساهمت في إرسال عدد من 

المالكمين ألداء مناسك الحج.
ولم تكتف الجمعية باالحتفاء بأبطال 
المالكمة السابقين داخل المغرب فقط، 
بل كرمت مالكمين مغاربة يهود نظير ما 

قدموه للمالكمة المغربية عبر التاريخ.

في أفق عقدها لجمعها العام

جمعية قدماء نجوم المالكمة ت�ضعى اإلى رد العتبار للمالكمين ال�ضابقين

اأولمبيك اآ�ضفي 
يعود بنقطة من اأكادير بعد تعادل 

�ضعب اأمام الح�ضنية
عبد اللطيف البعمراني

جاء الفريق العبدي، أولمبيك آسفي، إلى مدينة أگادير يرافقه عدد وازن من جماهيره. وكان يعول على تحقيق 
الدين  الترتيب، وذلك في مباراة أدارها نور  انتصار على أرضية ملعب أدرار يبعده عن موقع الجاذبية في سلم 
الجعفري كحكم رئيسي، ومنصف زين العلوي كمشرف على الڤار، والذي كانت تدخالته جد محتشمة في هذه المباراة !

   وقد عرف الشوط األول من المباراة تفوقا للقرش المسفيوي، الذي لعب بكثافة عددية على مستوى خطي الدفاع 
والوسط، مما ساعده على خنق المحاوالت المحلية. كما كان الفريق العبدي يقوم بمرتدات هجومية سريعة على األطراف، 
ستمكنه من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 14، عبر المهاجم جبريل واتارا. ثم واصل ضغطه ليضيف هدفا ثانيا بواسطة 
العبه عبد الغفور مهري، وهو األخ األكبر ليوسف مهري مهاجم الحسنية، حيث كانت أن الكلمة خالل هذا الشوط للفريق 

المسفيوي، أمام فريق محلي ظهر بصورة متواضعة.
   وخالل الشوط الثاني بادر مدرب الحسنية عبد الهادي السكتيوي إلى إدخال بعض التغييرات على تشكيلة 
فريقه، حيث عوض حمزة أفصال بعزيز قايدي. هذا األخير، وإثر اندفاع هجومي كلي طيلة هذا الشوط، سيتمكن 
توقيع الهدف األول للحسنية في الدقيقة 57. وسيتلوه بعد ثالث دقائق فقط هدف التعادل من ضربة ركنية، أنهاها 

المدافع محمد الشيخي بضربة رأسية قوية ا في شباك الحارس بيساك.
   وعموما فقد عرف هذا الشوط اندفاعا قويا للمحليين، مقابل تراجع كلي للزوار إلى الوراء، حيث راهنوا 

لهم ضرورية وحيوية  بالنسبة  التعادل أصبحت  نتيجة  إيقاعها، ألن  لتكسير  المباراة  توقيفات  على 
للحصول على الحد األدنى وتجنب الهزيمة.

    ويبقى أن نشير إلى أن هذه المباراة عرفت، قبيل انطالقتها، إهداء مايسترو جمهور 
الحسنية القيدوم يوسف طقطوقة باقة ورد لمكونات الجمهور المسفيوي الحاضر، والذي 

تربطه بجمهور الحسنية عالقة صداقة وأخوة رياضية رفيعة. 
    

من الجمع العام التأسيسي سنة 2009

فريق اتحاد ابن احمد 
يحقق ال�ضعود للق�ضم 
الوطني الثاني هواة

فوزي بوزيان

صعد فريق نادي االتحاد الرياضي لكرة القدم بابن احمد إلى 
القسم الوطني الثاني هواة بعصبة الشاوية دكالة، بعد انتصاره 
يوم األحد 15 ماي 2022 في مقابلة الحسم بملعب المنصورية 

بثالثة أهداف لهدف واحد، ضد فريق زاوية سيدي إسماعيل.
الشاطئية  المنصورية  بمدينة  محايد  بملعب  المقابلة  جرت 
التذاكر التي توزعت مناصفة بين  بشبابيك مغلقة، بعد بيع كل 
أرضية  على  محكمة،  تنظيمية  ظروف  في  الفريقين،  جمهوري 
معشوشبة بالمواصفات االحترافية المطلوبة، يسرت أداء المباراة 
في أجوائها الرياضية المساعدة على األداء الجيد، ظروف مكنت 
الجمهور الحاضر من مشاهدة مقابلة رياضية ممتعة، في أجواء 
الحكم مصطفى كشاف، بمساعدة  أدارها  الفريقين،  رياضية من 
حكمي الشرط حمزة شداد، وعلي غيبة المنتمون كلهم لعصبة الدار 
البيضاء، والحكم الرابع الصغير الطاهر من عصبة الشاوية دكالة،

في بداية اللقاء بادر فريق سيدي اسماعيل بالضغط على دفاع 
فريق اتحاد ابن احمد، الذي تمكن من صد كل المحوالت الهجومية 

دون أن تشكل أية خطورة على الحارس محمد أكاجو،
 في هجمة مضادة ، تمكن الالعب محسن اللوزي من تسجيل 
الهدف األول بضربة رأسية بديعة، من تمريرة ركنية متقنة، هدف 
أعاد الثقة الى عناصر فريق اتحاد ابن احمد  الذين أخذوا بزمام 

المباراة واستحوذوا على الكرة طيلة الشوط الثاني. 
الالعب رضى الراضي نجح في الدقيقة  12 من الشوط الثاني 
في تسجيل الهدف الثاني، واستمرت الفرجة واألداء الجيد لدى 

فريق اتحاد ابن احمد .
في الدقيقة 28 من الشوط الثاني، سجل الالعب البديل لفريق 
سيدي إسماعيل هدفه األول تلته مجموعة من الهجمات المرتدة 
التي صدها الدفاع بقيادة الالعب بدر قروش. لحظات بعد ذلك، 
يسجل المهاجم أنس الجابري هدف الخالص في الدقيقة 41 بعد 
بناء محكم، من وسط الميدان، كهدية من الالعب رضى الراضي 
الالعب  الى  بتمريرة من طبق من ذهب  المقابلة،  تألق في  الذي 
5 دقائق  اللقاء بعد أضافة  لينتهي  الثالث،  الهدف  أنس مسجل 
كوقت بدل الضائع بانتصار اتحاد ابن احمد ب ثالثة أهداف لهدف 
واحد، وبذلك تحقق حلم تأهل فريق اتحاد ابن احمد الى القسم 

الوطني الثاني هواة.

دادا�ص وبنودان وبعالوي 
يتاألقون ب�ضباق القوارب 

ال�ضراعية لطنجة
فاز كل من محمد داداش ويحيى بن ودان وبعالوي قسي، في ثالثة 
أصناف مختلفة، بالدورة 87 لسباق القوارب الشراعية، التي اختتمت 
 أول أمس األحد بمدينة البوغاز، ونظمها النادي الملكي للزوارق بطنجة .

فقد احتل المراتب الثالثة األولى في صنف »أوبتميست« كل من 
محمد داداش من النادي الملكي بمدينة المضيق، وأحمد مسكي 
من النادي البحري للبحرية الملكية بالدار البيضاء، وياسين مهدي 

من النادي الملكي بمدينة المضيق. 
الملكي  النادي  بعالوي قسي من   «  6 »إيلكا  وفاز في صنف 
بمدينة المضيق، ونصر الدين يونس من النادي البحري للبحرية 
الملكية بالدار البيضاء، وعمر داداش من النادي الملكي بمدينة 
المضيق. فيما في صنف »إيلكا 7«، احتل المراتب الثالثة األولى 
كل من يحيى بن ودان من نادي الزوارق بأكادير، وسعيد مشروحي 
من الجمعية الرياضية من نادي يخت المغرب، ومفيد سفيان من 

النادي البحري للبحرية الملكية بالدار البيضاء. 
وعرفت الدورة، المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية 
للشراع تحت شعار “ربابنة مضيق البوغاز” ، بمشاركة صنفين 
وإيلكا6  ب”أوبتيمست”،  األمر  ويتعلق  الشراعية،  القوارب  من 
وإيلكا7  لألعمار التي تقل عن 16 سنة(، بمشاركة ثماني أندية 
وطنية وما يقارب 120 من الممارسين يمثلون مختلف مدن المملكة 

في الفئات المبرمجة.
منها أسماء معروفة ونوادي سبقت أن توجت بألقاب عديدة.

 الشيخي مسجل هدف 
التعادل األكاديري ت: مطيع

لحقوق  الوطني  المجلس  رئيسة  تشارك 
اإلنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة مجموعة 
العمل اإلفريقية للهجرة ونائبة رئيسة التحالف 
العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
في أشغال مؤتمر عالمي حول الهجرة اآلمنة 
والمنظمة والنظامية، منعقد برعاية الجمعية 
العامة لألمم المتحدة بنيويورك )20-17 ماي.)

وتقود آ. بوعياش ترافعا إفريقيا ودوليا من 
أجل هجرة آمنة ومن أجل ترسيخ الحماية الفعلية 
لحقوق المهاجرين على رأس وفد حقوقي رفيع، 
من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والشبكة 
اإلفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
والتحالف العالمي GANHRI، »سيسمح هذا 
إعمال  مدى  بتقييم  الفاعلين  لجميع  المنتدى 
العالمي  ]االتفاق  الدولي«  مراكش«  »اتفاق 
والنظام[،  والمنظمة  اآلمنة  الهجرة  أجل  من 
تقول بوعياش، »لكن أيضا وباألساس سيكون 
فرصة ووقفة إلثارة انتهاكات حقوق المهاجرين 

اإلنسانية، كيفما كانت وضعيتهم«.
باإلضافة إلى رئاسة لقاءات ثنائية مع فاعلين 
أمميين وحكوميين وغير حكوميين، ستترأس 
بوعياش فعاليات التحالف العالمي للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان بالمنتدى، ومن بينها 
هامش  على  المنظمة  القليلة  اللقاءات  إحدى 

المؤسسات  أدوار  حول  سيتمحور  المنتدى، 
وتقييم  إعمال  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

االتفاق العالمي للهجرة.
لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  من  وبدعوة 
المتحدة، ستشارك بوعياش في إحدى اللقاءات 
ستنعكس  التي  للمنتدى،  األربعة  الرئيسية 

اإلعالن  في  وتوصياتها  أشغالها  خالصات 
فعلية  الختامي، وستترافع بوعياش من أجل 
حق المهاجرين في الحصول على المعلومات 
للهجرة(،  العالمي  االتفاق  الثالث من  )الهدف 
خالل جميع مراحل الهجرة، واإلجراءات التي 
يجب على الدول اتخاذها من أجل إعمال فعلي 

وفعال لهذا الحق.
وعلى اعتبار رئاسة مجموعة العمل المعنية 
بالهجرة بالشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان، سترفع رئيسة المجلس الوطني 
الدولي  االستعراض  لمنتدى  اإلنسان  لحقوق 
عمل  وحصيلة  الهجرة  حول  كتابية  مساهمة 

مجموعة العمل اإلفريقية.
السيد، رئيسة   من جهتها ستمثل ميمونة 
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالداخلة وادي 
الذهب، رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
في لقاء دولي حول دور المؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان في إعمال االتفاق من خالل إعمال 
المقاربة القائمة على حقوق اإلنسان ومقاربة 

النوع وحماية حقوق األطفال.
األول  ال��م��ن��ت��دى  أن  إل���ى  اإلش����ارة  ت��ج��در 
أجل  من  منظم  للهجرة  الدولي  لالستعراض 
تقييم إعمال االتفاق العالمي وتحديد والتحديات 
والممارسات الفضلى على المستوى المحلي 

والوطني واإلقليمي والدولي.
ومن المرتقب أن يتوج هذا المنتدى بإعالن 
لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين 
يستشرف فرص فعلية إعمال »اتفاق مراكش« 

ومستقبل التعاون الدولي في مجال الهجرة.
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�رتفاع �أ�سعار �لأ�سمدة في �لعالم در على OCP �أرباحا 
ناهزت 2.7 مليار دولر في 3 �أ�سهر

عماد عادل 
س����اه����م����ت ص���������ادرات 
في  كبير،  بشكل  الفوسفاط، 
تخفيف الضغط الذي تعرض 
للبالد  التجاري  الميزان  له 
جراء ارتفاع الفاتورة الطاقية 
للمغرب، هذه الفاتورة ارتفعت 
العام  خالل الفصل األول من 
مليار   13 من  بأزيد  الجاري، 
نهاية  في  فاقت  بعدما  درهم 
مارس األخير 28 مليار درهم 
عوض 15 مليار درهم في نفس 
السابق،  العام  من  التاريخ 
معدلها  زي��ادة  بذلك  مسجلة 

41 في المائة.
الشريف  المجمع  ول���وال 
بالء  أبلى  ال��ذي  للفوسفاط 
مبيعاته  ب��ف��ض��ل  ح��س��ن��ا، 
القياسية التي بلغت 25328 
مليار   2,67  ( دره��م  مليون 
مليار   1,59 مقابل   دوالر، 
من  الفترة  نفس  ف��ي  دوالر 

العام الماضي(، لكان العجز التجاري الذي وقف 
عند  65.5 مليار درهم ، قد تجاوز عتبة ال100 

مليار درهم بكثير.    
التي  األسعار  فورة  من  المغرب  استفاد  وقد 
سجلتها األسمدة الفوسفاطية في األسواق الدولية 
بسبب تداعيات الحرب الروسية األوكرانية، والتي 
أدت إلى تعافي أسعار األسمدة ومحسنات التربة 
بشكل حاد: في فبراير 2022، وصلت إلى مستوى 
فبراير  بشهر  مقارنة   82.0٪ بزيادة  قياسي، 
في  التوترات  استمرار  يكرس  ما  وهو   .2021
بدء  انتعشت مع  التي  العالمية،  األسمدة  سوق 
الحرب في أوكرانيا، متأثرة باإلمدادات المحدودة 
من المصدرين الرئيسيين )وعلى رأسهم المغرب 
باحتياطي  مخزن  وأكبر  منتج  ثالث  يعد  الذي 
عالمي يفوق %75 ( بسبب ارتفاع أسعار الغاز 
ترتفع  أن  المحللون  ويتوقع  الشحن.  وتكاليف 

أسعار األسمدة الفوسفاتية البسيطة بنسبة 68.0٪ 
خالل عام واحد.

كل هذه التطورات، انعكست بشكل جيد على 
النتائج المالية لمجموعة OCP، الفاعل الرئيسي 
في صناعة األسمدة، والتي بلغت أرباحها خالل 
الربع األول من العام الجاري )قبل احتساب الفوائد 
 )EBITDA والضريبة واالستهالك ونقص القيمة
أزيد من 11603 مليون درهم ) 1,23 مليار دوالر(  
مقابل 336 5 مليون درهم ) 596 مليون دوالر(، 
 %  46 إلى  الربح  ارتفاع هامش  مما ساهم في 
مقارنة مع  %37 في الربع األول من سنة 2021 .
التي  القياسية  النتائج  إن  المجموعة  وقالت 
سجلتها سنة 2021 تواصلت خالل الربع األول 
من سنة 2022، مدفوعة بظروف السوق القوية 
الصراع  وزاد  المستمرة.  التشغيلية  والكفاءة 
المتقلب  السياق  حدة  من  الروسي-األوكراني 
على مستوى توازن العرض والطلب داخل سوق 

الفوسفاط، األمر الذي أدى إلى زيادة جديدة في 
األسعار مدعومة بارتفاع أسعار المواد األولية، 

خاصة األمونياك والكبريت.
وتم دعم هذا األداء القوي بفضل ارتفاع أسعار 
جميع أصناف المنتجات، األمر الذي ساهم إلى حد 
كبير في تعويض انخفاض حجم المبيعات. وبلغ 
هامش الربح اإلجمالي ليحقق 1,68 مليار درهم، 
مقابل 1,03 مليار دوالر سنة من قبل، حيث ساهم 
ارتفاع أسعار المبيعات في مواجهة تأثير ارتفاع 
تكاليف المدخالت، وخاصة الكبريت واألمونياك. 
وبالتالي بلغ معدل الهامش اإلجمالي ٪ 63 مقابل 
. وبلغت   2021 األول من سنة  الربع  65 في   ٪
نفقات االستثمار 2988 مليون درهم )315 مليون 
دوالر( في الربع األول من سنة 2022، مقابل 750 
1 مليون درهم )196 مليون دوالر( خالل الفترة 

ذاتها من سنة 2021.

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي     إلى ربك راضية مرضية، فادخلي
  في عبادي  وادخلي جنتي«.     

 صدق اهلل العظيم

الزميل عادل الطويل في ذمة اهلل
ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة الزميل عادل الورياغلي الطويل، عن عمر يناهز 
27 سنة، في حادث مؤلم وقع يوم األحد 15 ماي 2022، إثر تعرضه لسقوط عرضي خالل 

ممارسته هوايته المفضلة التسلق بجبل موسى بتراب إقليم المضيق.
وكان الفقيد يعمل مراسال صحفيا لموقع »أشكاين«، وقبل ذلك عمل كرئيس تحرير 
بموقع »شمال7«، ويعد من الصحافيين الشباب، الذين بصموا مسارهم المهني بكل جدية 
وعزم ومثابرة في تجسيد رسالة الصحافة واإلعالم وفق قيم نبيلة آمن بها منذ اختياره 
لهذه المهنة، مسلحا بأخالقه الحميدة ومؤهالته األدبية وعالقته الطيبة بزمالئه في 

تكريس ممارسة مهنية مؤطرة بالقانون ومحصنة بأخالقيات المهنة.
 وبهذه المناسبة يتقدم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصادق 
العزاء ألسرة الفقيد، راجين من الحي القيوم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته، ويرزق أهله الصبر والسلوان. » إنا هلل وإنا إليه راجعون ».

تعزية في وفاة والد السيد 
إبراهيم لباعلي

ببالغ  تلقينا  وق��دره،  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
لباعلي  ابراهيم  السيد  والد  وفاة  نبأ  واألسى  الحزن 
رئيس الجماعة الترابية بأيت اعزة. وقد شيعت جنازة 
يوم  لباعلي  الكبير  موالي  حياته  قيد  المسمى  الفقيد 
بمسجد  الظهر  ص��الة  بعد   2022 م��اي   14 السبت 
السالم بأيت اعزة وصالة الجنازة بالمقبرة. وعلى إثر 
هذا المصاب الجلل، تتقدم عائلتا بتريش عبد الجليل 
وعزالدين فتحاوي الكاتب الجهوي لفرع النقابة الوطنية 
للصحافة بجهة سوس ماسة وأعضاء الكتابة اإلقليمية 
اعزة  بأيت  الفرع  مجلس  وأعضاء  بتارودانت  للحزب 
واألطر العاملة بالجماعة، وفعاليات المجتمع المدني، 
الفاضلة وأبنائه وكافة  القلبية لزوجته  التعازي  بأحر 

أصدقائه ومقربيه، راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع المغفرة والرضوان وأن 
يلهم ذويه الصبر والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون

ت�سفية �سركة« �سامير« و�رتفاع 
�لأ�سعار ور�ء م�سيرة دعت �إليها 

�لجبهة �لجتماعية �لمغربية 
جالل كندالي 

لها  لقاء  في  تدارست،  أنها  المغربية  االجتماعية  الجبهة  كشفت 
مؤخرا، سبل إنجاح المسيرة المزمع تنفيذها، يوم األحد 29 ماي 

2022، كما سبق وأن أعلنت من قبل. 
وعددت الجبهة االجتماعية المغربية أسباب ومبررات هذه المسيرة 
الغذائية  للمواد  الفاحش  بالغالء  رأسها التنديد  وعلى  الوطنية، 
تكديس  ذلك،  مقابل  لها،  بيان  في  والمحروقات، مسجلة  األساسية 
األثرياء للثروات عن طريق االستغالل المكثف للطبقة العاملة والنهب 
واالحتكار والريع والتبعية، وفق ما جاء على لسان الجبهة االجتماعية 

المغربية. 
األسباب  لفضح  مناسبة  هي  المسيرة  أن  إلى  الجبهة  وأش��ارت 
العميقة للغالء، والذي تتحمل مسؤوليته الدولة بتجاهلها السيادة 
الغذائية لبلدنا واعتمادها على الفالحة التصديرية، وللسيادة الطاقية 
ونهجها لسياسة التقشف باإلجهاز شبه  بتصفية شركة »السامير« 
التام على صندوق المقاصة، باإلضافة إلى التنديد بالقمع الذي يريد 
لجم الحركة النضالية، وإعادة نشر الخوف الذي تم التخلص منه 
بفضل حركة 20 فبراير، ويطال كافة الحريات، وفي مقدمتها الحريات 
النقابية وكافة الفئات المناضلة والقوى الحية واألصوات الحرة، كما 
ستكون هذه المسيرة، تقول الجبهة االجتماعية المغربية، فرصة كذلك 
إلدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، ومن أجل التضامن مع 

الشعب الفلسطيني المكافح وإقرار قانون يجرم التطبيع.

بعد أقل من أسبوع على إسقاط 
طائرة مسيرة 

�إجها�ص عملية تهريب �أقر��ص مهلو�سة 
با�ستعمال طائرة »درون« �سو�حي �لفنيدق

مكتب تطوان- جواد الكلخة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية لألمن بمدينة 
الفنيدق، مساء االثنين 16 ماي الجاري، من إجهاض عملية تهريب 
شحنة من األقراص الطبية المخدرة انطالقا من مدينة سبتة المحتلة 

باستعمال طائرة مسيرة ) الدرون (.
وقد مكنت هذه العملية األمنية من حجز طائرة مسيرة صغيرة بحي 
»واد الضويات«، وهي محملة بشحنة من المؤثرات العقلية، تحمل 

840 قرصا طبيا مخدرا من أنواع »ريفوتريل« و »ترانكيمازين«.
 ووفق مصدر أمني، فإن مصالح الشرطة القضائية تجري بحثا 
قضائيا موضوع القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك 
للكشف عن المتورطين في محاولة تهريب هذه األقراص المهلوسة، 

وتحديد وجهتها وتوقيف المتورطين في ترويجها.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية لألمن 
بالفنيدق قد أحبطت، يوم األحد 8 ماي الجاري، محاولة تهريب شحنة 
من األقراص الطبية المخدرة انطالقا من مدينة سبتة المحتلة باستعمال 
)درون(، محملة بشحنة من المؤثرات العقلية، تضم  طائرة مسيرة 

360 قرصا مخدرا من نوع »ريفوتريل«.
وتؤكد العمليتان أن شبكة متخصصة في تجارة المؤثرات العقلية 
متمركزة بمحيط مدينة الفنيدق تحاول إغراق المنطقة بهذه السموم، 
والتي لم يتم الوصول إلى الفاعلين الرئيسيين فيها إلى حدود اليوم.

عيد �لأ�سحى: ترقيم �أزيد من 3 ماليين ر�أ�ص 
من �لأغنام و�لماعز �إلى غاية 16 مايو �لجاري

للسالمة  ال��وط��ن��ي  المكتب  أع��ل��ن 
)أونسا(  الغذائية  للمنتجات  الصحية 
رأس  ماليين   3 من  أزيد  ترقيم  تم  أنه 
من األغنام والماعز إلى غاية 16 مايو 
الجاري، وذلك في إطار االستعدادات لعيد 

األضحى المبارك 1443 )2022(.
للسالمة  ال��وط��ن��ي  المكتب  وأب���رز 
بالغ  في  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 
الترقيم مازالت مستمرة،  له، أن عملية 
 7 أن تشمل حوالي  المرتقب  حيث من 
ماليين رأس من األغنام والماعز على غرار 
السنة الماضية، مشيرا إلى أن المصالح 
البيطرية للمكتب قامت، منذ شهر يناير 
 242.000 من  أزي��د  بتسجيل   ،2022
ضيعة تربية وتسمين األغنام والماعز.

الترقيم، يقوم  إلى عملية  وباإلضافة 
المكتب بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع 
جودة  مراقبة  الخصوص  على  تشمل 
مياه شرب األضاحي، وأعالف الماشية، 
الضيعات،  في  المستعملة  واألدوي���ة 
مراقبة  التسمين، عالوة على  ووحدات 
فضالت الدجاج التي تتم عبر ترخيص 
للمكتب  البيطرية  المصالح  من  مسبق 

بهدف تتبع مسارها.
الحالة  أن  إلى  ذاته  المصدر  وأشار 
ويتم  جيدة  الوطني  للقطيع  الصحية 
بمجموع  وباستمرار  قرب  عن  تتبعها 
التراب الوطني من  لدن مختلف المصالح 
البيطرية ل�)أونسا( بالتعاون مع األطباء 
البياطرة الخواص والسلطات المحلية.

وتابع البالغ أن عملية تلقيح القطيع 

الوطني مكنت، إلى حدود 16 مايو 2022، 
و235  ألفا  و716  مليون  تحصين  من 
القالعية،  الحمى  األبقار ضد  رأسا من 
األغنام ضد  من   16.102.681 وتلقيح 
مرض طاعون المجترات الصغيرة وداء 

الجدري، 
و 3.606.627 رأسا من الماعز ضد 

طاعون المجترات الصغيرة.

�آمنة بوعيا�ص تقود وفد� حقوقيا �إقليمًيا ودوليا للتر�فع 
من �أجل هجرة �آمنة بنيويورك

الفوسفاط ينقذ الميزان التجاري للمغرب من عجز كارثي

جرى يوم االثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة 
تنظيم حفل بمناسبة الذكرى ال�66 لتأسيس المديرية 

العامة لألمن الوطني.
وتميز هذا الحفل، الذي ترأسه والي األمن مدير 
بتحية  ال��زع��ري،  أحمد  للشرطة،  الملكي  المعهد 
العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، وتنظيم 

استعراض قدمه متدربو المعهد.
كما شارك في هذا الحدث أفراد شرطة متدربين 
تكوين  فترة  في  يوجدون  القمر  ينحدرون من جزر 
بالمعهد الملكي للشرطة في إطار التعاون جنوب - 
جنوب الذي يجمع المعهد بعدة دول إفريقية صديقة 

في مجال األمن.
وجرت، خالل هذا اللقاء، تالوة الكلمة التوجيهية 
للمدير العام لألمن الوطني ومراقبة التراب الوطني 
عبد اللطيف الحموشي، بمناسبة تخليد الذكرى ال�66 

لتأسيس المديرية العامة لألمن الوطني.
كلمته  في  الحموشي،  أب��رز  ال��ص��دد،  ه��ذا  وف��ي 
التوجيهية، أن تخليد هذه الذكرى يأتي في سياق 
زمني موسوم باستمرار حالة الطوارئ الصحية، وفي 
ظل انخراط مصالح األمن الوطني في الجهد العمومي 
للحد من تداعيات وآثار الجائحة، وهو » ما يفرض 
علينا االلتزام بالتدابير االحترازية والتقيد باإلجراءات 

الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار هذا الوباء ».

وجاء في هذه الكلمة أن » تخليد تأسيس المديرية 
العامة لألمن الوطني يتجاوز أبعاد االحتفاء بالذكرى، 
ارتباطه  في  التليد  التاريخ  استحضار  ومعاني 
بالمستقبل المنظور، وإنما يشكل هذا الموعد السنوي 
المتجدد مناسبة دورية، لنقف وقفة موضوعية مع 
الذات، لتقييم المنجزات المحققة لخدمة قضايا أمن 
الوطن والمواطنين، واستشراف المشاريع المنشودة، 

ورفع التحديات واإلكراهات المرتقبة ».
وأشار إلى أن مصالح األمن الوطني قطعت أشواطا 
»الهوية الرقمية«  كبيرة في مجال ترسيخ وإثبات 
التي تعتبر أحد مرتكزات االنتقال الرقمي الذي ينشده 
المغرب، مؤكدا في هذا الصدد أن مصالح األمن انفتحت 
على مجموعة من الشركاء المؤسساتيين والعاملين 
في المهن الحرة من أجل تمكينهم من االستفادة من 
خدمات البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية، بما 
ينعكس إيجابا على المواطن سواء في مجال إثبات 
الهوية عن بعد، أو ضمان أمن المعامالت والوثائق 

والمستندات.
أطر  من  عدد  بتوشيح  أيضا  الحفل  هذا  وتميز 
المديرية العامة لألمن الوطني المنعم عليهم بأوسمة 
ملكية، وتقديم هدايا رمزية للمتقاعدين تقديرا للخدمات 

الجليلة التي قدموها خالل مسارهم المهني.

�لمعهد �لملكي لل�سرطة يحتفل بالذكرى 
�لـ66 لتاأ�سي�ص �لأمن �لوطني
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تفجر ق�سية خطيرة ترتبط باحتقار الحك�مة للم�ؤ�س�سة البرلمانية
احتكار البرلمانيين وال�زراء للترجمة الف�رية بالأمازيغية واإق�ساء الم�اطنين

البرلمان المغربي  قد تدفعنا الحكمة إلى أن نعتقد  بأن 
والحكومة كيانان منفصالن، غير أن المشهد الذي صار  يتكرر 
أمامنا يدفعنا إلى االعتقاد بأن فصل السلط في ما بينهما، 
مجرد احتمال من بين احتماالت أخرى، وليس  بالضرورة 

ثابتا سياسيا ودستوريا...!
فلم يجد البرلماني االتحادي محمد مالل، في جلسة االثنين 
الماضي أمامه من منفذ سوى أن يستنجد بالدستور والنظام 
اقترفته الحكومة في حق  للقبة،  لكي يستنكر ما  الداخلي 
البرلمان بمشاركة سلبية من رئيس الغرفة األولى. وفي نقطة 
ال حول وال قوة إال باهلل«،  نظام، هي في مرتبة »الحوقلة./ 
نبه إلى أن الحكومة راسلت اللجن عن طريق رئيس البرلمان، 
لتخبر رؤساءها برفض مقترحات القوانين التي يكونوا قد 

فكروا فيها!
وقد كان على السي محمد مالل أن يلجأ إلى لغة كنا نعتقد 
بأنها »نسيت« مرحلتها، لغة تعود إلى ما قبل إصالحات 2011 
وربما إلى ما قبل 1996، لكي يضع األمور في نصابها، ويذكر  

رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ببداهات الديموقراطية.
وأمامنا مشهد كامل يدل على هذا االستنتاج، عندما يضطر 
البرلماني إلى تذكير رئيسه في الغرفة األولى بأنه ليس ساعي 
بريد لرئيس الحكومة ولو كان رئيسه في الحزب، وتذكيره 
بأن التواجد في نفس األغلبية ال يعني أن يصير البرلمان ظال 
للحكومة، وال مجرد ِشْعب  من شعاب البالد ُترجع الصدى 

كما يصلها، مع فارق واضح في خفوت الصوت!
والواقع أن هذه الصورة تثير القلق، وقد تكررت مرتين إلى 
حد الساعة، وهي من نوع المسلكيات السياسية والمؤسساتية 

التي ال تمر بدون عواقب على السير الديموقراطي..
فأن تراسل الحكومة رؤساء الفرق  والمجموعات، عن طريق 
رئيس البرلمان، تخبرهم فيها بأنها ترفض مقترحات قوانين 
ينوون مناقشتها، فمعنى ذلك مصادرة على المطلوب، وَردٌّ 

يسبق... النية!
لقد اضطر البرلماني االتحادي لالحتماء بالنظام الداخلي  
للمجلس والدستور معا، لكي يعرب عن الغضب واالستنكار، 
لهم  محفزا  الفرق،  ورؤساء  للقبة  الموقر  المكتب  واستنفر 
على الهمة الديموقراطية والحمية الدستورية لعل ذلك يفضي 

إلى حل لما سماه عن حق بـ 
»المعضلة«..!

 وما كان له أن يفعل ذلك 
عرفت  مؤسسة  كــل  أن  لــو 
أما  الديموقراطي.  قــدرهــا 
كما  يقنعنا  فهو  حــدث،  ما 
والبرلمان  الحكومة  أن  لو 
غير معنيين بتقديس النص 
ومقتضيات   الـــدســـتـــوري 

النظام الداخلي..
النواب  مجلس  ورئــيــس 
باسم  نــفــســه،  الـــذي وجـــد 
مجرد  األغــلــبــي،  التضامن 
كان  للحكومة،  بريد  ساعي 
تنبيه  إلى  َيْجنح  أن   عليه 
رئاسة الحكومة..ال إلى تنفيذ 

أوتوماتيكي إلرادتها.
ــعــون  ــاب ــت كــــل الــــذيــــن ي
في  يــشــاركــون  أو  المشهد 
اللعبة، يجدون من الروتيني 
تكرار هذه المخاوف بعد أن 
نعيم  في  األغلبية  استقرت 
تغولها.. وفصلت المؤسسات 
على مقاس رغباتها... ولم يعد 
لنا ما ندافع عنه من أدوار... 
لقد كانت هناك سابقة في 
تم  عندما  الثانية،  الغرفة 

إخبار النواب برفض الحكومة لمشاريع قوانين قبل إحالتها 
على.. اللجن!

وسرعان ما انتقلت العدوى إلى الغرفة األولى، فأصبحت 
ُترَفض من قبل أن يرتد للفرق طْرفها!.

وال شك أن الذي  يقرأ في األمر نوعا من تعليق السياسة، 
بفعل تعليق المعنى الدستوري لها، سيكون على حق..

والمؤسسات لم تشيَّد لكي  تسعف المتحكمين في ميزان 
القوة السياسي،على »كاستنغ« فارغ وعابر في تدبير الشرط 

الديموقراطي..
ألن ذلك معناه اختالل األدوار الديموقراطية لها..

نضيف إلى ذلك بأن المناخ العام ال يسمح بذلك.. ال يسمح 
وسط الشكوك في اإلقالع االقتصادي، والشكوك في الرفع من 
نسبة النمو والشكوك في انخفاض البطالة بالشكل المطلوب 
لدى المغاربة.. وعندما  والمساعد على »تحفيز المواطنة« 
يكون المناخ مناخ أزمة وترقب  للتضخم والبطالة والغالء في 
المعيشة، ال يمكن أن نستسهل ما يقع في القبة، من تقليص 

ألدوار اللجن  والبرلمانيين.
على الناس أن يجدوا في المؤسسات تعبيرات عن غضبهم 

حتى ال يختاروا الشارع..
بالكاد يخفي  أن عبرنا عن مخاوفهم بجنوح  ولقد سبق 
نفسه في إغالق الحقل السياسي، ولعل ما يحدث في القبة 

هو أحد عناوينه..المثيرة للقلق.
سياسية  خرائط  في  يمور  مما  النابعة  قــراءاتــي  ومــن 
أخرى قطعت أشواطا في الممارسة الديموقراطية وصالبة 
المؤسسات، ما ورد في أرضيات االشتراكيين الديموقراطيين، 
الذين يرون اليوم في دولة هي مهد الديموقراطية النموذج،  

ما يفتح الباب للتأمل النقدي. 
وتفيد تخوفات الديموقراطيين االشتراكيين، الذين نعتبر 
عالمات  إحــدى  »أن  والفكري،  اإلنساني  أفقهم  من  جــزءا 
ضعف ديموقراطيتنا وتضعضعها األكثر بروزا للعين، هي 
االحتكار المتنامي لسلطة عمودية، من طرف نخبة متجانسة 

سوسيولوجيًا ومحدودة. 
وسواء في دواليب القرار أو في المقاوالت والمؤسسات 
اإلنتاجية، توجد السلطة بين أقلية محدودة تنسى أن الرفض 
العمومي  النقاش  على  عرضها  وقبل  المشاريع  وضع  قبل 
في  حاسمة  الحكومة  أن  سوى  له  معنى  ال  والمؤسسات، 

قناعتها: وأن مجرد النية في اإلصالح.... ممنوعة!
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 مجرد 
النية في 

الإ�سالح...  
ممن�عة!

أحمد المديني
...وفي جميع األحوال أنا مضطٌر للتعامل مع العالم 
وتنزل  طويال  بها  جوفي  يعُمر  بالكلمات.  الخارجي 
بلحمي،  تتغذى  الصمت  قيعان  إلى  وشهورا  أسابيَع 
في  غاضبة  وتصرخ  دمــي،  من  عطشت  إن  وتشرب 
يفهم  ال  لذا  وأوردتــي.  في شراييني  عارمة  مظاهرات 
من يرى وجهي منتفخًا، وشفتّي متورمتين، وأعضائي 
مشدودًة، ومالمحي، خصوصا، منقبضًة، ُتقرأ سريعًا من 
الخارج نفورًا من الخلق الذائع، والكالم الشائع، وكثير 
مما يحدث ويقال جّله مائع.الصمت نعمة والكالم نقمة. 
ال أعني صمت الجبن والهروب، الذين يغلقون أفواههم 
ألن فيها ماء أو إن هم نَبسوا ببنت شفة، حقٍّ وباطل، 
يحكمها  بالدا  أعرف  األرزاق.  تطير  األعناق  ُتتحسس 
قانون عرفي لفظه »ممنوع الكالم« كما كان يكتب على 
البول«. لم يعنني  »ممنوع  الحيطان في بلدان عربية 
يوما هؤالء فهم أموات وأشكال أجداث، وما أنا حانوتي 

ر التوابيت، يعّد مجالس العزاء ويتلو المراثي وفي  يحضِّ
المساء يهّب إلى الوالئم ليقتات ببقول الموتى وأرواحهم 
لما ترَق بعد السماوات. هكذا الحال في بالد الكالُم فيه 
بضاعة رخيصة تطرزها لغة جوفاء. الخطاب شكل ِزواق 
والمعنى كتلُة ُهراء، تقرَُّر له المناهُج وتستنبُت المفاهيُم 
وترسُم األنساق، وال همَّ أن ُتستخرَج النتائج ويسّمى 
االسُم والشيُء كما ينبغي أن ُيسَمى، أهمُّ من المعنى 
عبادُة الهيكل et tourner autour du pot،هي بالغة 

االنتهازيين الجدد ينبغي أن ُينعتوا. 
البتَة فضيلة. وقد  نعم، الصمت نعمة، ولكنه ليس 
وأتفّيأ ظالله  في محرابه  أنزوي  أن  نفسي  آليت على 
الروح  لتلتهب  وجدي،  جمر  في  وأنفخ  وحدي،  أكابد 
شعاعا إلى ربها خيٌر لي من أي وكد ومجد. النهار أبسُطه 
مرآًة، فأرى فيها وجوه من فاتوا، نتصافح ونتضاحك 
مِّ  ونشتعل بالمشاريع واألماني كأن أمس الرجال الشُّ
الوغد بنا ما غدر. وفجأًة، تزحف  عاد حضر، والزمن 
سحابة فتغّطي المرآة تسقط أرضا وتطير شظايا. ثم 
بعدها ماذا أرى؟ ياه، من هؤالء يا ُترى؟ سقط ُمتاع األيام 
الخوالي، هُم، يجمعون الفتات ويمضغون البقايا. ونحن، 
من؟ ربما بشٌر ضحايا، فصيلة من الدهماء، نساق في 
فالة العمر كما تساق الشاة، سريعا يحضر الحانوتي 
ليُلّم األشالء ويقيم عليها والئم من ألّذ أصناف الرثاء، 
ويضيف بهارا حادا يدفع الدمع إلى العيون ويهّيج في 
النفوس البكاء،هكذا لعبُتهم استحلوها وبها يطول لهم 
البقاء. ِلم ال، ونحن نبلع ألسنتنا وهم يغصبون أشرف 
الكالم، يتداولوننا مع األيام، من نحن سوى حفنة أغبياء. 
كبرَت صغرَت واجٌد من يقّرعك، سُتهان، أستاذا جامعيًا 
أو ماسَح أحذية، ِسّيان، بجملة واحدة ُيمسُح تاريُخك في 
تقرير عابر مدفوع األجر ُيتلى مع كأس مشّحر وُيالك مع 
ُلبان. ويم الحق، نحن شعب يحتاج إلى إعادة تربية إذا 
كان يقبل الهوان، فما بالك أن تحّوله ذاُت ضغينة إلى 

سهم في بورصة خساراتها لتلقنه كيف يكون«مجتمع 
المعرفة« وتسّد به فجوة شعور بالنقصان؛ وليمأل به كّل 
صاحب دكان ـ كثيرة الدكاكين هذه األيام ـ رفوفا فرغت 
وسجالت بهتت وجمهورا أخلى القاعة من ِشّدة البهتان. 

وهلل نَويَت الصمت، جّر لساني لعنه هلل، الشيطان!
ثمة حلقٌة مفقودٌة ومطلوبٌة بين الصمت والكالم ال 
ينشغل بالعثور عليها العنيد، ال يصيخ السمع ما دام 
يعتبر رأَيه هو السديد. اسم الحلقة اإلقناع، وهذه مدرسة 
عقلية وبالغية ِحجاجية مرّكبة وتحتاج إلى أفهام ال واحد 
في اللوغوس، ولكن ال بد لها من مادة وموضوع وإال فهي 
جدٌل عقيٌم عن الفراغ، حذار، فالفراغ قادٌر أن يصبح جدا 
إذا ُعقلن وأمسكت به ِفطنة سيوران. وال بد لإلقناع من 
ِمراس طويل، وهذا من ميزات التدريس تتعلمه في الفصل 
والمدّرج وحين تنجز البحث األكاديمي وهو أكثر جدية من 
تعّلمه في مضمار السياسة والصحافة، وهما فّنان. والفن 
لعب، لذلك ترى السياسي والدبلوماسي والصحفي يمكن 
أن يقول يكتب الشيء وضده، وعوض اإلقناع العقالني 
كما يتطلبه اللوغوس بمنهجية وإحكام، يراوغ ويقلب 
الحقائق كالحواة، ولهم في ذلك طرائق وفنون، وما هو 

بمأخذ عليهم، فلكل حرفة ُعّدٌة وصنعٌة وأداء.
أبهرني بصورة هذه الحلقة المفقودة ومنطقها ما 
تابعته ويتواصل في وسائل اإلعالم الغربي واألنكلو 
سكسوني في نطاق الحرب المستِعّرة في أوكرانيا بعد 
يجتمع  الماضي.  فبراير  نهاية  منذ  الروسي  الهجوم 
ورؤساء  والمحللون  الخبراء  المتقاعدون  الجنراالت 
التحرير زد مستشارين ومراسلين من كل اآلفاق. هؤالء 
واحدًة  حقيقًة  وأمامهم  أدمغتهم  في  يضعون  جميعا 
الميتوس،  هو  وهــذا  والمطلق،  الغيب  مثل  موحدًة 
وهو  النقيض  يستحضرون  ال  بينهم،  ويناقشونها 
ضروري للديالكتيك، غير معنيين إطالقا بالرأي اآلخر، 
ويحشدون الحجج والبراهين بأخبار ومعلومات وصور 

حقيقية وزائفة، منقولة وملفقة ومهّولة لإلقناع بحقيقة 
وفرض  بالدكتاتورية  المتهم  العدو  ضد  سلفا  مقررة 
الرأي الواحد ومنع اإلعالم الحر وما شاكل. نعم، نعلم 
البروباغاندا من أسلحة الحروب واستخدمها األمريكيون 
لهم فيها مدارس وخبراء وميزانيات. لكننا، نحن الذين 
تعلمنا وخلفنا المنطَق الديكارتي والعقالنية الحديثة 
وتخرجنا من أرقى الجامعات الغربية فصارت معارفها 
تيجانا على رؤوسنا وبطاقة تعريف دامغة، ُنمنى بالخيبة 
إن لم ُنصب بالذهول أحيانا مما نسمع ونقرأ نعلم جيدا 
ليس ثمة حقيقة واحدة ولكن ال أن ُيلوى عنُقها فتصير 
شائهًة ومضحكة والجالسون في االستديوهات كومبارس 

وبهلوانات في سيرك.
يسّمونه«  مسرح  مسرحا.  ونسميه  الوطء  لنخفف 
تنفرد  أن  أمة  أّي  حق  من   .)Nos valeurs(»ِقيُمنا
تعتنق  أن  يمكن  والبشرية  بها،  وتتميز  بمعتقداتها 
أقرت  ثورتها  بأن  تفخر  بالذات  فرنسا  جماعية،  قيما 
قيما عالمية المساواة والعدالة وحقوق اإلنسان أمها. 
بيد أن الممثلين فوق ركح هذا المسرح يريدون احتكار 
قاله رئيس فرنسي عن  القيم لهم)لنتذكر بألم ما  هذه 
بلد إفريقي بأنه ال يستحق الديموقراطية، وكيف كان 
االستعمار يعرض السود في أقفاص فرجة للبيض(. وأنا 
مضطر للختام أغّص بالحزن والقرف حد غثيان بطل 
سارتر روكنتان)1938( ألتوقف عند قيمة ومفهوم)جريمة 
ضد اإلنسانية( الجاهزة ضد كل من يتحرش بمسرح« 
قيمنا«، ال تطبق على دولة غاصبة اسمها إسرائيل تقتل 
الفلسطينيين وتهدم بيوتهم فوق رؤوسهم وشّردتهم 
شتاتا في العالم، آخر منجزاتها اإلنسانية قتل صحفية 
حقوق  ميدان  قلب  عاقلة(في  أبو  فلسطينية)شيرين 
اإلنسان. ويحنا، يا ويلنا، أين نوّلي بعد اليوم وجوهنا 

بعد هذا القتل والخسران؟!

قبل الكالم وبعد القتل العمد با�سم حق�ق الإن�سان!

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يسائل احلكومة حول:

ن�ر الدين اآيت بلحاج: ال��سعية المزرية للم�ست�سفى الإقليمي بقلعة ال�سراغنة
عائ�سة الكرجي: النه��ض بالقطاع ال�سياحي وحماية الم�ستثمرين والعاملين في القطاع

خدوج ال�سال�سي: تهيئة طريق خندق حجر والمنفتحة على الطريق اإلى غف�ساي بتاونات

محمد اإنفي: نادم على �سياغة ر�سائل اإلى اأغبى نظام في العالم!
ب�سرى اأعراب: دورالجامعة المغربية في بل�رة النم�ذج التنم�ي الجديد
محمد ال�ساوي: المقاربة النف�سية الجتماعية في م�اجهة الحي�انات

ع�دة الروح اإلى معبر باب �سبتة
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الف��سفاط 
ينقذ الميزان 

التجاري للمغرب 
من عجز كارثي

ا�ستقالة جماعية 
للمكتب المديري في 

نهاية الم��سم ورحيل 
ف�ري لخم�سة اأع�ساء

 ارتفاع الحرارة ي�مي الخمي�ض والجمعةرجة كبيرة داخل الرجاء البيضاوي
أفادت المديرية العامة لألرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل 
طقس حار )ما بين 38 و 46 درجة( يومي الخميس والجمعة المقبلين 

بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه 
سيتم ، يوم الخميس، تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 40 و 43 درجة 
بأقاليم تارودانت وطاطا وأسا الزاك، في حين يرتقب تسجيل درجات 
حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة بكل من تاونات وموالي يعقوب وسيدي 
قاسم والخميسات وخريبكة وبني مالل والفقيه بنصالح وقلعة السراغنة 

والرحامنة ومراكش والسمارة.
وأشارت المديرية إلى أن الطقس الحار مرتقب أيضا، يوم الجمعة 
 46 43 و  المقبل، حيث سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 
العرائش  إقليمي  قاسم وسيدي سليمان وداخل  بكل من سيدي  درجة 
والقنيطرة، وما بين 40 و 43 درجة بكل من شفشاون ووزان وتاونات 
وموالي يعقوب وفاس والحاجب ومكناس والخميسات وخريبكة والفقيه 
بنصالح وبني مالل وبن سليمان وسطات والرحامنة وقلعة السراغنة 

ومراكش وتارودانت وطاطا.
كما ي رتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة بكل 
من صفرو وخنيفرة وأزيالل وبرشيد وزاكورة والسهول األطلسية التابعة 

إلقليمي العرائش والقنيطرة وداخل إقليمي الصخيرات- تمارة وسال.

قبل 58 سنة
�سركات الت�زيع 

الحتكارية الأجنبية تربح 
اأربعة ماليير في العام 

ن�اب التحاد يتقدم�ن 
بمقترح قان�ن لإن�ساء 

المكتب ال�طني للبترول 
تفعيل هذا القان�ن �سي�فر 

لخزينة الدولة مليارين 
و400 ملي�ن

اضطر  البرملاني 
االحتادي لالحتماء 
بالنظام الداخلي  
للمجلس والدستور 
معا، لكي يعرب عن 
الغضب واالستنكار، 
واستنفر املكتب 
املوقر للقبة ورؤساء 
الفرق، محفزا 
لهم على الهمة 
الدميوقراطية 
واحلمية 
الدستورية لعل 
ذلك يفضي إلى حل 
ملا سماه عن حق
14بـ »املعضلة«..!

Al Ittihad Al Ichtiraki

هل نام اأبو الهول؟.. 
خبري يك�شف »جرمية« 
بالفيديو املثري للجدل

  

الصورة أثارت ضجة واسعة
مؤخرا،  مصر  في  االجتماعي  التواصل  منصات  ضجت 
بصور ومقطع فيديو تظهر تمثال أبو الهول الشهير في منطقة 
عكس  على  العينني  مغمض  كان  لو  كما  الجيزة،  أهرامات 
»عملية إغماض  أن  املعتاد، فيما زعم ناشر الصور والفيديو 

أبو الهول لعينيه تمت من دون أي تدخل بشري أو ترميم«.
كما انتشرت تغريدة تقول إن »هذا األمر يمهد لحدوث أمر 
غريب أو حدث كبير في مصر«، لكن مدونني وسائحني ذهبوا 
إلى منطقة األهرامات بالجيزة والتقطوا صورا ومقاطع فيديو 
حديثة، توضح أن تمثال أبو الهول »مفتوح العينني كما هو«، 

وأن ما أشيع »كذب عبر استخدام فالتر  وتقنيات مضللة«.
التغريدة  أطلق  الذي  الشخص  تحديد  اآلن  حتى  يتم   ولم 
العديد  لكن  املزيفة،  والصور  بالفيديو  مصحوبة  األولى 
من املشاهير شاركوا في »التريند«، من بينهم املمثالن محمد 
السياحة  وزارة  التزمت  املقابل،  حلمي.في  وأحمد  هنيدي 

واآلثار الصمت ولم تعلق على األمر.
وقال أستاذ اآلثار املصرية في جامعة القاهرة أحمد بدران، 
إن »ما حدث مرفوض ويقع تحت طائلة القانون، ألن املنظمات 
برامج  أي  استخدام  تحظر  اآلثار  بحماية  املهتمة  الدولية 
يعرضه  ذلك  األثر.  صورة  تغيير  أو  تجميل  في  تكنولوجية 
بني  التمييز  الصعب  من  فيجعل  الناس  ذاكرة  في  للتشويه 

األصلي واملقلد«.

اأغرب اإطالالت 
عار�شات 

االأزياء على 
»الكات ووك«

 

تحرص العالمات التجارية 
بشكل سنوي على تقديم 

بعض التصميمات الغريبة، 
بغرض إثارة الجدل أو إضافة 
اتجاه جديد في عالم املوضة 

لم يكن موجود من قبل، ولهذا 
gla�«  استعرض موقع مجلة
mourmagazine«  أغرب 

إطالالت عارضات األزياء في 
العالم،  منها  غطاء رأس على 

هيئة مكعب
  من تصميم جاريث بيو، مع 

فستان المع .

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

ملاذا يقع البع�ض يف احلب من اأول نظرة؟.. 
تف�شري علمي للمعنى احلقيقي للغة العيون

تفسير  إلى  األمريكية  ييل«  »جامعة  من  جديدة  دراسة  توصلت 
من  متعددة  مناطق  في  االنتشار  واسعة  العصبية  لالستجابة  علمي 
الدماغ والتي تحدث عندما تلتقي أعني شخصني ويحدث بينهما تفاعل 
اجتماعي، سواء صداقة أو ارتباط عاطفي أو حتى شعور بعدم االرتياح، 

.Neuroscience News »وفًقا ملا نشره موقع »نيوروساينس نيوز
النفس  »جامعة ييل«، أستاذ مساعد في علم  قال ستيف تشانغ من 
لعلم األعصاب،  كافلي  وعلم األعصاب، وعضو معهد وو تساي ومعهد 
وكبير الباحثني في الدراسة، إن »هناك إشارات قوية للغاية في الدماغ 

ترتبط بالنظرة االجتماعية التفاعلية«.
وتم توثيق ظاهرة استخراج املعنى في النظرة بني شخصني في الفن 
واألدب آلالف السنني، لكن العلماء واجهوا صعوبة في الكشف عن كيفية 

تحقيق الدماغ ملثل هذه العملية الفذة.
البيولوجيا  حول  واسع  نطاق  على  دراسات  إجراء  تم  أن  وسبق 
مسح  إجراء  طريق  عن  عادًة  تتم  التي  االجتماعي،  لإلدراك  العصبية 
الوجوه  مثل  محددة،  ثابتة  بصور  تقديمهم  يتم  حيث  لألفراد،  للدماغ 
الغاضبة أو السعيدة أو النظرات املباشرة أو تجنب النظر إلى اآلخر. 
ولكن، كان يصعب التعامل مع تفاعالت عقلني فرديني ألنهما يستخرجان 

املعلومات بشكل ديناميكي ومتبادل من أعني بعضهما بعضا.
التغلب على هذه  أن باحثي مختبر تشانغ نجحوا في  والجديد هو 
العقبة من خالل مراقبة نشاط دماغ القرود مع تتبع أوضاع العني لحيوان 
الخاليا  من  كبيرة  مجموعة  تسجيل  من  مّكنهم  مما  الوقت،  نفس  في 

العصبية بينما كانت الحيوانات تحدق في بعضها بشكل تلقائي.
وقال تشانغ: »إن الحيوانات كانت تشارك بشكل عفوي في التفاعالت 
النقطة  وتعد  بل  األعصاب.  إلطالق  الباحثني  فحص  أثناء  االجتماعية 
األهم هي أنه لم يتم فرض أي مهام، لذا كان األمر متروًكا لهم ليقرروا 

كيف ومتى سيتفاعلون«.
العصبية  الخاليا  من  محددة  مجموعات  أن  الباحثون  واكتشف 
املضبوطة اجتماعًيا أطلقت عبر مناطق دماغية متعددة في أوقات مختلفة 
أثناء االتصال املتبادل بالعني.فعلى سبيل املثال، أطلقت مجموعة واحدة 
بالعني،  املتبادل  االتصال  األفراد  أحد  بدأ  عندما  العصبية  الخاليا  من 

ولكن ليس عندما يتبع ذلك الفرد نظرة اآلخر.
فيما كانت مجموعة أخرى من الخاليا العصبية نشطة عندما كانت 
القردة بصدد تحديد ما إذا كانت ستستكمل اتصال العني املتبادل الذي 

بدأه اآلخر.
ومن املثير لالهتمام، عند تثبيت النظرة على فرد آخر، حددت بعض 
عند  ولكن  آخر،  شخص  عيون  إلى  بالنسبة  املسافة  العصبية  الخاليا 
تلقي نظرة، أشارت مجموعة أخرى من الخاليا العصبية إلى مدى قرب 

الفرد اآلخر.
وقدمت مناطق الدماغ، التي حدث فيها التنشيط العصبي، تلميحات 
من  جزًءا  أن  للدهشة  واملثير  النظرة.  ملعنى  الدماغ  تقييم  كيفية  حول 
الشبكة، الذي تم تنشيطه أثناء تفاعل النظرة االجتماعية، شمل قشرة 
الفص الجبهي، ومقر التعلم عالي املستوى واتخاذ القرار، باإلضافة إلى 

اللوزة، مركز العاطفة والتقييم.
وقال تشانغ: »يتم تجنيد مناطق متعددة داخل قشرة الفص الجبهي، 
للنظرة  االنتقائية  الجوانب  لحساب  الدماغية،  اللوزة  إلى  باإلضافة 
االجتماعية التفاعلية، مما يشير إلى أهمية دور أكثر تأماًل أثناء تفاعل 

النظرة االجتماعية«.
من املعروف أيًضا أن هذه املناطق في شبكات الفص الجبهي واللوزة، 
تتعطل  االجتماعية،  النظرة  تفاعل  معالجة  أثناء  تنشيطها  يتم  التي 
يؤكد  مما  التوحد،  مثل  النمطية،  غير  االجتماعية  الظروف  حاالت  في 

أهميتهما في تحقيق مشاعر الترابط االجتماعي.
وأضاف تشانغ أن تفاعل النظرة االجتماعية يلعب على األرجح دوًرا 
الفص  شبكات  تؤدي  وربما  االجتماعي،  الترابط  تشكيل  في  حاسًما 
الخاليا  أن  »حقيقة  أن  موضًحا  ذلك،  تحقيق  إلى  واللوزة  الجبهي 
العصبية التفاعلية للنظرة االجتماعية توجد على نطاق واسع في الدماغ 

تتحدث أيًضا عن األهمية األخالقية لتفاعل النظرة االجتماعية«.
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هنديان يقا�شيان ابنهما وزوجته 
لعدم منحهما حفيًدا بعد 6 

�شنوات من الزواج
وزوجته  ابنهما  يقاضي زوجان هنديان، 
بتهمة »املضايقة النفسية« لعدم منحهما حفيًدا 
سانجيف،  وقال  الزواج،  من  سنوات  ست  بعد 
براساد،  وسادهانا  عاًما،   61 العمر  من  البالغة 
The Times of In�،  57 عاًما ، لصحيفة  البا
dia )TOI( إنهما استخدما مدخراتهما لتربية 

ابنهما، ودفع تكاليف حفل زفاف فاخر.
 35 ساجار،  شري  ابنهما  الزوجان،  يطالب 
عاًما، وزوجته شوبانجى سينها، 31 عاًما، بدفع 
525 ألف جنيه  تعويضات تبلغ قيمتها حوالي 
إسترليني، إذا لم يولد أي حفيد في غضون عام، 

فيما لم يعلق ابنهما وزوجته على حديثهما.
وقال براساد، للصحيفة، إنه أنفق كل مدخراته 
عام  في  وظيفته  فقد  الذي  الوحيد،  ابنه  على 
وتابع  والديه،  من  املالي  الدعم  وتلقى   2007
يمنحهما  أن  في  يأمالن  »كانا  إنهما  الوالدان، 

الزواج املدبر في عام 2016 حفيًدا للعب معه«.
االلتماس  في  املحكمة  تنظر  أن  املقرر  ومن 
محلية  محكمة  قبلته  والذي  الوالدين  من  املقدم 

في هاريدوار يوم األحد.

معجبون يدفعون اآالف 
الدوالرات حل�شور حماكمة جونى 

ديب.. »واقع وال االأفالم«
تطورات  كثب  عن  العالم  حول  املاليني  يتابع 
للجدل،  املثيرة  هيرد  وآمبر  ديب  جوني  قضية 
ولم يكتِف بعض املعجبني باملتابعة عبر وسائل 
املباشر  البث  ومشاهدة  االجتماعي  التواصل 
بل قرروا أن يذهبوا بأنفسهم حيث أن القضية 
وفرت لهم فرصة مثالية لرؤية نجمهم املفضل عن 
وتحول  املحاكمة،  خالل  ذلك  جاء  لو  حتى  قرب 

األمر إلى جزء هام من روتينهم وميزانيتهم.
دي  إيفان  وتدعى  املعجبات  إحدى  وقالت 
بوير، والتي تبلغ من العمر 59 عاما، من لوس 
لحضور  دوالر  ألف   30 أنفقت  بأنها  أنجلوس، 
رصيد  وأنهت  منها  جزء  تكون  ولكي  املحكمة 
وهى  املتابعة،  هذه  في  العمل  من  أجازاتها 
على  نادمة  وليست  املشاهدة  بهذه  مستمتعة 

إنفاقها لهذه األموال.
شارون  وتدعى  املعجبات  إحدى  قالت  وقد 
من  فيرجينا  في  للمحكمة  تذهب  أنها  سميث، 
منزلها الذى يقع في لوس أنجلوس، حتى ترى 
القاعة،  في  لها  مكان  وتجد  املفضل،  نجمها 
الواحد  الساعة  من  هناك  مستعدة  وتكون 
 700 إلى  دوالر   600 من  تنفق  وكانت  صباحًا، 

دوالر في املرة الواحدة، وقد أنفقت 

االأمم املتحدة تدق ناقو�ض اخلطر!
أشارت صحيفة )Der Spiegel( إلى أن تقارير 
صادرة عن األمم املتحدة حّذرت من موجة جفاف 
عاملية قد تؤثر على ثالثة أرباع سكان األرض مع 

حلول عام 2050.
املتحدة  األمم  تقرير  أن  إلى  الصحيفة  ونّوهت 
نسبة  أن  إلى  أشار  باألرقام2022�«  »الجفاف 
الجفاف في العقدين األخيرين ازدادت على األرض 

بنسبة 29%.
وتبعا للصحيفة فإن العديد من البلدان اإلفريقية 
من عواقب الظواهر  غيرها حاليا  أكثر من  تعاني 
بدأت  املشكالت  هذه  لكن  والجفاف،  الطبيعية 
ما  العالم  من  أخرى  بلدان  في  أكبر  بشكل  تتزايد 

يدعو لـ«دق ناقوس الخطر« ألوروبا أيضا.
 3.6 نحو  حاليا  يعيش  املتحدة  لألمم  فوفقا 
ملدة  املياه  نقص  من  تعاني  مناطق  مليار شخص 
شهر واحد على األقل سنوًيا ، وبحلول عام 2050 
أرباع سكان  ثالثة  إلى  الرقم  هذا  يرتفع  أن  يمكن 

العالم.
األمم  التفاقية  التنفيذي  األمني  قال  جهته  ومن 
»إنه من  املتحدة ملكافحة التصحر، إبراهيم ثياو: 
املرجح أن يؤدي االحترار العاملي إلى تفاقم الوضع 
في العديد من مناطق العالم، وأن الجفاف هو أحد 

أكبر التهديدات للتنمية املستدامة«.
ووفقا لتقارير األمم املتحدة فإن البلدان النامية 
هي أكثر املناطق التي تعاني من مشكالت الجفاف، 
ومنها مناطق الساحل اإلفريقي على سبيل املثال، 
وتؤدي عواقب الجفاف هناك لنقص حاد في املياه 

وتدهور التربة والتصحر املستمر«.
املاضية  املائة عام  أن  إلى  التقارير  كما أشارت 
شهدت األرض أكثر من 300 حالة جفاف، وشهدت 
الحاالت،  هذه  من   44% نحو  اإلفريقية  القارة 
إفريقيا ومناطق الساحل  إلى ذلك فإن  وباإلضافة 
آثار  من  واضح  بشكل  تعاني  الجنوبية  اإلفريقي 
تغيرات املناخ مثل الجفاف الذي بات يظهر هناك 

بشكل أكثر شدة.
كبرى  جفاف  حالة   45 أيًضا  أوروبا  شهدت  و 
األشخاص  على ماليني  أثر  ما  املاضي،  القرن  في 
قدرها  إجمالية  اقتصادية  خسارة  في  وتسبب 
املتحدة  األمم  لتقارير  وتبعا  دوالر،  مليار   27.8
يتأثر حالًيا حوالي 15 ٪ من أوروبا وحوالي 17 
و  الجفاف،  بسبب  األوروبي  االتحاد  من سكان   ٪
األوروبي  االتحاد  في  االقتصادية  الخسائر  تبلغ 
سنويا  يورو  مليارات   9 اآلن  املتحدة  واململكة 

بسبب الجفاف.
ومن جهته قال، يوهن فالسبارت سكرتير الدولة 
األملانية  والتنمية  االقتصادي  التعاون  وزارة  في 
لألطراف  عشر  الخامس  السنوي  املؤتمر  خالل 
في  التصحر  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  في 
يفقد العالم كل عام مساحة من التربة  أبيدجان: » 
الخصبة بحجم بلغاريا.. علينا أن نوقف هذا األمر، 

فمن دون تربة خصبة لن يكون لدينا طعام«.
األرصاد  خدمة  عن  الصادرة  التقارير  وأظهرت 

الجوية األملانية ليس فقط زيادة كبيرة في متوسط   
في  انخفاضا  ولكن  السنوية،  الحرارة  درجات 
هطول األمطار أيضا، إذ يشكو املزارعون في شمال 

شرق أملانيا من الجفاف منذ سنوات.
في  هطل  املثال  سبيل  على  الفائت  أبريل  ففي 
لكل  فقط  األمطار  من  لترا   25 أملانيا نحو  مناطق 
متر مربع، ووفًقا ملركز هيلمهولتز للبحوث البيئية، 
منطقة  من  كبير  جزء  في  شديد  جفاف  لوحظ 

براندنبورغ، وكذلك في والية سكسونيا السفلى.
التطور  هذا  مثل  أن  إلى  املتحدة  األمم  وتنوه 
للعالم  مدمرا  سيكون  للمناخ  بالنسبة  لألحداث 
بأسره، إذ عانى ما يقرب من 160 مليون طفل من 

آثار الجفاف الشديد والطويل هذا العام وحده.
كما يعاني أكثر من 2.3 مليار شخص في جميع 
أنحاء العالم من ندرة املياه، ووفقا لتقديرات األمم 
2040 سيتأثر واحد من كل  املتحدة فبحلول عام 

أربعة أطفال في العالم بهذه املشكلة.

التطعيم واالإ�شابة باأوميكرون.. درا�شة تزف »خربا �شارا«
إصابة  أن  جديدتان  دراستان  وجدت 
الكامل«،  »التطعيم  تلقوا  الذين  األشخاص، 
كبير،  حد  إلى  مناعتهم  يعزز  أوميكرون  بمتحور 
متنوعة  مجموعة  مواجهة  على  قادرين  يجعلهم 
الدراستني،  نتئاج  تعني  كورونا.و  متحورات  من 
شركة  الثانية  جامعة واشنطن و  أجرتها  األولى 

تم  الذين  األشخاص  ماليني  أن  »بيونتيك«، 
فيما  و أصيبوا   ) أو ثالث  بجرعتني   ( تطعيمهم 
أن  املرجح  غير  من  بمتحور أوميكرون »  بعد 
أو  األخرى،   «  �19 كوفيد   « بمتحورات  يصابوا 

على األقل لن يعانوا من تداعياتها الخطيرة.
أشخاص  من  دم  عينات  الدراستان  فحصت  و 

أصيبوا بمتحور أوميكرون بعد تلقي جرعتني أو 
ثالث من لقاح كورونا، فكانت النتيجة أن األجسام 
متفوقة بقوة »، مقارنة  املضادة عند هذه الفئة » 
بعد  تلقته  تتلق اللقاح أو  لم  أخرى  فئات  مع 

اإلصابة.
عند  املضادة  »األجسام    : الدراسة  في  و جاء 
متحورات  على  التعرف  بإمكانها  كان  الفئة  هذه 
أخرى و القضاء عليها، من بينها دلتا، الذي يعد 

مختلفا بشكل كبير عن أوميكرون«.
من  العالم  يتخوف  فيما  النتائج  هذه  تأتي  و 
ساللتني فرعيتني جديدتني من متحور أوميكرون، 
يبدو أنهما أكثر قابلية لالنتشار و أكثر قدرة على 

تجنب األجسام املضادة.
 « و    «   BA.4  « بالساللتني   األمر  يتعلق  و 
ثم  إفريقيا،  جنوب  في  نشأتا  اللتني   ،«  BA.5

انتشرتا في بعض الدول ...


